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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยลาน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยลานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยลาน     จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น45,942,915.39 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,397,403.21 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,128,958.73 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน………-…… โครงการ 
  รวม………-……บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ………-…… โครงการ   

  รวม………-……บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน 2,948,000.00 บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 

(1) รายรับจริง จำนวน 52,775,683.19 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร              342,615.60 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต            33,853.14 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            363,917.01 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 2,900.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน          - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร         18,940,553.01 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที ่     33,091,844.43 บาท 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          603,221.30 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา       - บาท 

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ              603,221.30 บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,791,144.08 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง                18,765,867.01   บาท 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)              12,308,629.00   บาท 
   งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  4,567,041.14   บาท 
   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)            97,000.00   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)               -   บาท 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)         1,052,606.93   บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        615,241.20   บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่            24,709.00   บาท 

(6) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา        -   บาท 

(7) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 -   บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 348,034.31 333,000.00 346,70.00 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 587,525.35 114,940.00 414,890.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 398,247.24 300,000.00 390,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 
  การพาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,700.00 10,300.00 15,300.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 100.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,350,506.90 758,340.00 1,167,890.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,541,789.46 19,500,100.00 20,835,100.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,541,789.46 19,500,100.00 20,835,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,100,308.53 33,800,000.00 33,100,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

33,100,308.53 33,800,000.00 33,100,000.00 

รวม 54,992,604.89 54,058,440.00 55,102,990.00 
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แถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 20,997,823.96 24,372,680.00 25,800,800.00 
  งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ    
และค่าจ้างชั่วคราว) 

14,845,488.00 17,740,770.00 18,887,640.00 

  งบดำเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

5,951,829.30 8,796,590.00 6,834,350.00 

  งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

5,066,400.00 1,896,400.00 2,062,200.00 

  งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00 12,000.00 10,000.00 
  งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,240,520.00 1,240,000.00 1,508,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,102,061.26 54,058,440.00 55,102,990.00 

รวม 48,102,061.26 54,058,440.00 55,102,990.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลห้วยลาน 

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป    14,554,340 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 923,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศึกษา 5,963,350 
 แผนงานสาธารณสุข 1,066,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 6,467,600 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 237,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 
 แผนงานการเกษตร 0 
 แผนงานการพาณิชย์ 0 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 25,800,800 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,102,990 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

แผนงานงบกลาง(00410) 

 

งบ                        งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 25,800,800 25,800,800 
งบกลาง 25,800,800 25,800,800 

รวม 25,800,800 25,800,800 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 

 

งบ                        งาน งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 11,115,640 0 0 11,115,640 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 8,491,000 0 0 8,491,000 
งบดำเนินการ 1,889,000 10,000 736,000 2,635,000 
 ค่าตอบแทน 263,000 0 30,000 293,000 
    ค่าใช้สอย 938,000 10,000 601,000 1,549,000 
 ค่าวัสดุ 375,000 0 85,000 460,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 313,000 0 20,000 333,000 
งบลงทุน 392,000 0 385,700 777,700 
 ค่าครุภัณฑ์ 392,000 0 385,700 777,700 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 0 0 10,000 
 รายจ่ายอื่น 10,000 0 0 10,000 
งบเงินอุดหนุน 16,000 0 0 16,000 
 เงินอุดหนุน 16,000 0 0 16,000 

    รวม 13,422,640 10,000 1,121,700 14,554,340 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 

 

งบ                        งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 671,100 0 671,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 671,100 0 671,100 
งบดำเนินการ 72,000 140,000 212,000 
    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000 
    ค่าใช้สอย 32,000 90,000 122,000 
 ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000 
 งบลงทุน 0 40,800 40,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 40,800 40,800 

รวม 743,100 180,800 923,900 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

แผนงานการศกึษา (00210) 

 

งบ                        งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 299,000 2,608,000 2,907,000 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 299,000 2,608,000 2,907,000 
งบดำเนินการ 94,000 1,790,350 1,884,350 
 ค่าตอบแทน 43,000 27,000 70,000 
 ค่าใช้สอย 37,000 1,017,750 1,054,750 
 ค่าวัสดุ 14,000 705,600 719,600 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 40,000 40,000 
งบลงทุน 0 0 0 
 ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 1,172,000 1,172,000 
 เงินอุดหนุน 0 1,172,000 1,172,000 

รวม 393,000 5,570,350 5,963,350 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 

 

งบ                        งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล 
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

งบบุคลากร 403,000 0 0 403,000 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 403,000 0 0 403,000 
งบดำเนินการ 73,000 20,000 250,000 343,000 
 ค่าตอบแทน 39,000 0 0 39,000 
 ค่าใช้สอย 34,000 20,000 160,000 214,000 
 ค่าวัสดุ 0 0 90,000 90,000 
งบลงทุน 0 0 320,000 320,000 
 ค่าครุภัณฑ์ 0 0 320,000 320,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 0 

    รวม 476,000 20,000 570,000 1,066,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 

งบ                        งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

รวม 

งบดำเนินการ 10,000 10,000 
    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 

    รวม 10,000 10,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งบ                        งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานกำจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร 3,790,900 0 0 3,790,900 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,790,900 0 0 3,790,900 
งบดำเนินการ 1,423,000 0 10,000 1,433,000 
 ค่าตอบแทน 92,000 0 0 92,000 
    ค่าใช้สอย 160,000 0 10,000 170,000 
 ค่าวัสดุ 865,000 0 0 865,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 306,000 0 0 306,000 
งบลงทุน 1,243,700 0 0 1,243,700 
 ค่าครุภัณฑ์ 682,700 0 0 682,700 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 561,000 0 0 561,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 0 

    รวม 6,457,600 0 10,000 6,467,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน (00250) 

งบ                        งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบดำเนินการ 0 80,000 80,000 
    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 

    รวม 0 80,000 80,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งบ                        งาน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
งานวิชาการแผนงานและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รวม 

งบดำเนินการ 130,000 107,000 0 237,000 
    ค่าใช้สอย 130,000 107,000 0 237,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 0 

    รวม 130,000 107,000 0 237,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

 

งบ                        งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบบุคลากร 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 
งบดำเนินการ 0 0 
 ค่าตอบแทน 0 0 
 ค่าใช้สอย 0 0 
 ค่าวัสดุ 0 0 
งบลงทุน 0 0 
 ค่าครุภัณฑ์ 0 0 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 

รวม 0 0 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 

แผนงานการเกษตร (00320) 

งบ                        งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบดำเนินการ 0 0 
    ค่าใช้สอย 0 0 

    รวม 0 0 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวดัพะเยา 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ .ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความ  
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,109,390 บาท 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,109,390 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   14,559,340 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 923,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 5,963,350 
 แผนงานสาธารณสุข 1,066,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 6,467,600 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 237,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    0 
 แผนงานการเกษตร 0 
 แผนงานการพาณิชย์ 0 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 25,802,200 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,109,390 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 0 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)  0 
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  0 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 0 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)  0 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0 

รวมรายจ่าย 0 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล 
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่        เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
        (ลงนาม) 
                         (นายสนั่น  ไชยเจริญ) 
 ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  (นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์) 
  นายอำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติราชการแทน 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 

ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ยอดต่าง (%) ปีพ.ศ. 2562 
หมวดภาษีอากร        
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (0100) 173,305.50 178,306.56 170,000.00 4.71 178,000.00 
 ภาษีบำรุงท้องที่ (0101) 136,422.85 139,901.75 135,000.00 2.96 139,000.00 
 ภาษีป้าย (0103) 12,979.00 23,334.00 23,000.00 1.30 23,300.00 
 อากรการฆ่าสัตว์ (0104) 6,492.00 6,492.00 5,000.00 28.00 6,400.00 

รวมหมวดภาษีอากร 329,199.35 348,034.31 333,000.00   346,700.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต(0120)       
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
(0121) 

0 0 0 0    0 

 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 0    0 
 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0 0 0 0 0 
 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 0 0 0 0    0 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา (0122) 1,649.00 2,007.90 1,500.00 33.33 2,000.00 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน (0123) 0 0 0 0 0 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ (0124) 0 0 0 0    0 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร (0125) 340.00 780.00 300.00 133.33 700.00 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (0126) 0 0 0 0 0 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (0127) 0 0 0 0    0 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ยอดต่าง (%) ปีพ.ศ. 2562 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร (0128) 

0 0 100.00 0 100.00 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน (0129) 0 0 0 0 0 
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา (0130) 

690.00 420.00 300.00 0 300.00 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร (0131) 11,540.00 5,810.00 5,000.00 10.00 5,500.00 
 ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน (412114) 0 0 100.00 0 100.00 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า (412115) 0 0 100.00 0 100.00 
    ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำสัตว์ (412116) 0 0 100.00 0 100.00 
 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (412117) 0 0 0  0 
 ค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (412118) 

0 0 0  0 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(412119) 

0 0 0 0    0 

 ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม (412120) 0 0 100.00 0 100.00 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม (412121) 3,140.00 3,140.00 3,140.00 0 3,140.00 
 ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ (412122) 0 0 0  0 
 ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ (412123) 0 0 0  0 
    ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 0    0 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2559 ยอดต่าง (%)  ปีพ.ศ. 2559 
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (412125) 

0 0 0 0 0 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบำบัดน้ำเสีย (412126) 0 0 0 0 0 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบำบัดน้ำทิ้ง (412127) 0 0 0 0    0 

    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128) 1,330.00 2,490.00 1,000.00 190.00 2,900.00 

    ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (412199) 0 0 0  0 

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจัดระเบียบจอดยานยนต์ (412201) 0 0 0 0    0 

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) 900.00 0 400.00 0 400.00 

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย(412203) 0 0 0 0 0 
    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (412204) 

0 0 0 0    0 

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร (412205) 0 0 100.00 0 100.00 

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข (412207) 0 0 100.00 0 100.00 

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า (412208) 0 0 100.00 0 100.00 

    ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (0139) 0 0 100.00 400.00 500.00 

    ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) 281,695.00 569,551.00 100,000.00 295.05 395,050.00 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ยอดต่าง(%) ปีพ.ศ. 2562 
 ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ (412211) 0 0 100.00 0 100.00 

 ค่าปรับอ่ืนๆ (0137) 0 0 100.00 0 100.00 

 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (412301) 0 0 0 0  

    ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (412302) 0 0 0 0  
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(412303) 

0 0 100.00 900.00 1,000.00 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304) 

0 0 0 0 0 

 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (412305) 0 0 0 0 0 

    ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน (412306) 0 0 0.00 100.00 200.00 

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) 1,151.96 3,326.45 1,000.00 100.00 2,000.00 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (0147) 60.00 0 100.00 0 100.00 

    ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ (0148) 0 0 1,000.00 - 90.00 100.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 302,495.96 587,525.35 114,940.00   414,890.00 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ยอดต่าง (%) ปีพ.ศ. 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
    ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (0202) 0 0                    0    0 0 
    ดอกเบี้ย (0203) 427,459.33 398,247.24 300,000.00 30.00 390,000.00 
    เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ(0204) 0 0 0    0 0 

    ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด (413005) 0 0                   0    0 0 

    รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ (413999) 0 0                    0    0 0 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 427,459.33 398,247.24 300,000.00  390,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
    ค่าจำหน่ายเศษของ (415002) 0 0                    0    0 0 
    เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003) 0 0 0    0 0 
    ค่าขายแบบแปลน (415004) 7,200.00 16,700.00 10,000.00 50.00 15,000.00 
    ค่าเขียนแบบแปลน (415005) 0 0                    0    0 0 
    ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง (415006) 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
    ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (415007) 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999) 200,320.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 207,520.00 16,700.00 10,300.00  15,300.00 



 

24 

รายงานประมาณการรายรบั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2559 ยอดต่าง (%) ปีพ.ศ. 2559 

หมวดรายได้จากทุน       
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001) 0 0 100    0 0 
    รายได้จากทุนอื่นๆ  (416999) 0 0 100.00 900.00 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน  0 100    1,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร (1000)       
    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (1001) 851,939.50 669,442.60 500,000.00 40.00 700,000.00 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002) 8,355,176.63 8,139,984.94 8,000,000.00 1.88 8,150,000.00 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,419,727.03 3,305,695.57 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ (1004) 90,355.91 69,133.61 90,000.00 - 5.56 85,000.00 
    ภาษีสุรา (1005) 1,858,989.81 1,880,711.64 1,800,000.00 3.33 1,860,000.00 
    ภาษีสรรพสามิต (1006) 3,998,702.42 4,532,293.80 3,900,000.00 16.67 4,550,000.00 
    ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (1009) 0 0 0 0 0 
    ค่าภาคหลวงแร่ (1010) 82,288.95 75,097.77 50,000.00 60.00 80,000.00 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (1011) 63,460.18 58,666.53 60,000.00 0.00 60,000.00 
    เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (1012) 0 0 0 0 0 
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รายงานประมาณการรายรบั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ยอดต่าง(%) ปีพ.ศ. 2562 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน (1013) 

2,139,538.00 1,810,763.00 1,600,000.00 15.63 1,850,000.00 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล (1005) 0 0 100.00 0 100.00 
 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ (421999) 0 0 0 0 0 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,860,178.43 20,541,789.46 19,500,100.00  20,835,100.00 
หมวดเงินอุดหนุน (2000)      
 เงินอุดหนุนทั่วไป(เพ่ือการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอ่ืนทั่วไป) 
(2001) 

0 33,100,308.53 33,800,000 - 2.07 33,100,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(2000) 12,627,717.00 33,100,308.53 33,800,000.00  33,100,000.00 
รวมทุกหมวด 34,754,570.07 54,992,604.89 54,058,440.00  55,102,990.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,102,990.00 บาท แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 346,700 บาท 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 178,000 บาท 

 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

   

2. ภาษีบำรุงท้องที ่ จำนวน 139,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี และพระราชบัญญัติภาษีบำรุง
ท้องที่ พ.ศ. 2408  

   

3. ภาษีป้าย จำนวน 23,300 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี และพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 
2510  

   

4. อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 6,400 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามสถิติการขออนุญาตฆ่าสัตว์ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์และจำหน่ายสัตว์ พ.ศ. 2502 

   

5. อากรรังนกอีแอ่น  0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 414,890 บาท 
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 0 บาท 

 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

3. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่วยเนื้อสัตว์ จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 
 

   



27 
 

 

4. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา    

5. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

6. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

7. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 700 บาท 
     ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

8. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

9. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

10. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 100 
 

บาท 

 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
11. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จำนวน 0 บาท 

        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

12. ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ
การโฆษณา 

จำนวน 300 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

13. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 5,500 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา      

14. ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    

15. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    

16. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
   17. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จำนวน 0 บาท 
         ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 
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   18. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 0 บาท 

        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

จำนวน 0 บาท 

        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    20. ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    21. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จำนวน 3,140 บาท 
     ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

    22. ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จำนวน 0 บาท 
         ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    23. ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จำนวน 0 บาท 
         ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    24. ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จำนวน 0 บาท 
     ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้    
    25. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

จำนวน 0 บาท 

         ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    26. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบำบัดน้ำทิ้ง จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    27. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,900 บาท 
     ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

    28. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 0 บาท 
     ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    29. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 
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   30. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 0 บาท 
         ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    31. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 400 บาท 
     ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

    32. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    33. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

จำนวน 0 บาท 

        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    34. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    35. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    36. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    37. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 500 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    38. ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 395,050 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้

   

    39. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    40. ค่าปรับอ่ืน ๆ จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
    41. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    42. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    43. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 1,000 บาท 

 ประมาณการไว้ เพราะคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได ้    
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    44. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัวหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 0 บาท 

        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    45. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    46. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 200 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    47. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

    48. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และ คาดว่าจัดเก็บได ้

   

    49. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 

   

    50. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 390,000 บาท 
    1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    2. ดอกเบี้ย จำนวน 390,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ 

   

    3. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    4. ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    5. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,300 บาท 
    1. ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    2. เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 0 บาท 
 ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    3. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 15,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 

   

    4. ค่าเขียนแบบแปลน จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

    5. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้    
    6. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ คาดว่าจัดเก็บได ้    
    7. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้ คาดว่าจัดเก็บได้ 
 

   

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 
    1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพราะ คาดว่าจัดเก็บได ้    
    2. รายได้จากทุนอื่น ๆ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

 
  

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,835,100 บาท 
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 700,000 บาท 

 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา   
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,150,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา    
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 3,500,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา    
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 
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4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 85,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา   
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

5. ภาษีสุรา จำนวน 1,860,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา   
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

 
  

6. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 4,550,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา   
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าจัดเก็บไม่ได้ 

   

8. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 80,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา   
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา    
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

10. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าไม่ได้รับการจัดสรร 

 
  

11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 1,850,000 บาท 

 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา    
คาดว่าจะได้รับจัดสรร 

   

12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 100 บาท 
 ประมาณการไว้เพราะ คาดว่าจะได้รับจัดสรร    

15. ค่าธรรมเนียมสนามบิน(ยังไม่มีกฎหมายรองรับ) จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าไม่ได้รับการจัดสรร 

   

16. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จำนวน 0 บาท 
        ไม่ได้ประมาณการไว้ เพราะไม่มีรายรับจริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และ คาดว่าไม่ได้รับการจัดสรร 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,100,000 บาท 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

จำนวน 33,100,000 บาท 

 ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา     
คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลห้วยลาน  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานบริหารงานทั่วไป            

งานบริหารทั่วไป       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

เงินเดือนนายก/รองนายก 680,340 647,353 695,520 695,520 0 695,520 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 117,000 111,935 120,000 120,000 0 120,000 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 117,000 111,935 120,000 120,000 0 120,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  198,720 182,160 198,720 198,720 0 198,720 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,366,200 1,437,914 1,490,400 0 1,490,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,603,460 2,419,583 2,572,154 2,624,640   2,624,640 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            

เงินเดือนพนักงาน 3,826,154 4,598,179 4,487,345 5,618,060 8.83 6,114,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 112,880 87,365 84,000 181,000 21.55 220,000 

เงินประจำตำแหน่ง 151,200 245,058 222,000 264,000 0 264,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,575,650 1,702,917 1,499,112 1,923,740 -11.11 1,710,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 283,500 277,498 237,567 312,000 -42.95 178,000 

เงินอ่ืนๆ 0 0 0 0 100 5,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,949,384 6,911,017 6,530,024 8,298,800   8,491,000 

รวมงบบุคลากร 8,552,844 9,330,600 9,102,178 10,923,440   11,115,640 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

9,400 22,200 4,000 20,000 0 20,000 

ค่าเบี้ยประชุม 1,312.5 1,312.5 1,312.5 5,000 0 5,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,260 0 0 6,000 66.67 10,000 

ค่าเช่าบ้าน 219,513 194,000 189,000 260,000 -23.85 198,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,977 16,555 22,315 50,000 -40 30,000 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 257,462.5 234,067.5 216,627.5 341,000   263,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าใช้สอย            

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 484,213.50 293,204.95  480,000   

ค่าโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 100,000 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 50,000 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา 0 0 0 0 100 260,000 

ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆสำนักปลัด 0 0 0 0 100 50,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 1,000 11,475 15,000 23,000 21.74 28,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการตามรอยพระราชเสาวนยี์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

900 0 0 0 0 0 

ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 2,000 0 2,000 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเทศบาลเพื่อประชาชน (เทศบาลสญัจร) 0 0 0 10,000 0 10,000 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการปรับปรงุพัฒนาพ้ืนท่ีเว๊ปไซด์ของเทศบาล
ตำบลห้วยลาน 

0 0 0 10,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของ
เทศบาล 

0 0 0 10,000 -50 5,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าใช้สอย            

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 0 0 0 10,000 -50 5,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 134,550 30,000 233.33 100,000 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ท้องถิ่น 0 0 0 100,000 100 200,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

237,660 300,535 215,467 250,000 -60 100,000 

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 1,000 1,000 1,000 2,000 50 3,000 

ฝึกอบรมประดิษฐด์อกไมจ้ันท์แก่ประชาชนเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

0 0 9,980 0 0 0 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 7,420 0 0 0  0 

รวมค่าใช้สอย 1,101,467.35 797,223.5 697,681.45 1,097,000   938,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าวัสดุ       

วัสดุสำนักงาน 144,491.8 183,112.65 154,819 150,000 -33.33 100,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 5,000 100 10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,821 12,398 7,210 45,000 -55.56 20,000 

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 10,000 0 10,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,200 0 10,800 40,000 0 40,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 148,309.5 102,517.8 135,294 150,000 -6.67 140,000 

วัสดุการเกษตร 0 19,300 7,070 25,000 -60 10,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,992 4,480 1,800 15,000 -66.67 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 53,080 25,580 42,410 40,000 0 40,000 

รวมค่าวัสดุ 399,894.3 347,388.45 359,403 480,000   375,000 

ค่าสาธารณูปโภค        

ค่าไฟฟ้า 806,916.43 264,684.38 215,401.53 250,000 0 250,000 

ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล 0 0 0 5,000 -40 3,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์ 21,352.92 17,582.78 14,160.38 20,000 -25 15,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์ 2,384 3,515 3,432 5,000 0 5,000 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,000 33,850 38,665 50,000 -20 40,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 867,653.35 319,632.16 271,658.91 330,000   313,000 

รวมงบดำเนินงาน 2,626,477.5 1,698,311.61 1,545,370.86 2,248,000   1,889,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์       

ครุภณัฑ์สำนักงาน             

เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง 0 0 0 0 100 10,000 

เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 0 0 0 0 100 60,000 

เก้าอี้สำนักงานมีที่ท้าวแขน 0 0 0 0 100 50,000 

เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 15,000 0 0 0 0 0 

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 0 0 0 0 0 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 40,000 บีทีย ู 0 0 0 0 100 51,200 

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดชประจำปี พ.ศ.2558 0 95,000 0 0 0 0 

ตู้สาขาโทรศัพท ์ 4,500 0 0 0 0 0 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 11,000 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประต ู 9,000 9,000 0 0 0 0 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 9,000 0 0 0 0 0 

โต๊ะสำนักงานเหล็ก 15,000 0 0 0 0 0 

โต๊ะหมู่บูชา 9,900 0 0 0 0 0 

โต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 10,000 

พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10  0 0 0 100,000 -100 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ 0 0 799,000 0 0 0 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA  ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens 0 0 0 0 100 28,200 

จอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิ้ว 0 0 0 0 100 21,800 

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 0 0 0 0 100 35,400 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว       

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 0 0 100 11,000 

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 0 0 0 100 12,000 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 0 0 100 22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 21,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 0 0 0 0 100 32,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) 0 16,000 0 0 0 0 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 3,500 7,000 0 0 0 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 8,600 

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 7,800 

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,900 127,000 799,000 100,000   392,000 

รวมงบลงทุน 83,900 127,000 799,000 100,000   392,000 

งบรายจ่ายอื่น       

รายจ่ายอื่น       

รายจ่ายอื่น 0 0 0 12,000 0 0 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆซึง่
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครภุัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100 10,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 12,000   10,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 12,000   10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000 16,000  16,000   

เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ตามโครงการตั้ง
งบประมาณสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ 

      

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0  0   

รวมเงินอุดหนุน 31,000 16,000 16,000 16,000   16,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 31,000 16,000 16,000 16,000   16,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 11,294,221.5 11,171,911.61 11,462,548.86 13,299,440   13,422,640 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นฐาน 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000   10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0 10,000   10,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 10,000   10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 0 0 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 0 

เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 0 0 0 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 0 0 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 0 0 

รวมเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) 0 0 0 0  0 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0  0 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 30,000 0 30,000 

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 0 0 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 0 0 0 0 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000   30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 101,200 117,017.49 97,179.45 141,000 -100 0 

ค่าจ้างเหมาบริการกองคลัง 0 0 0 0 100 20,000 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง 0 0 0 0 100 48,000 

ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ กองคลัง 0 0 0 0 100 3,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆกองคลัง 0 0 0 0 100 50,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 49,680 0 0 200,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 50,000 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 3,564 5,000 4,752 10,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

0 0 0 50,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนากองคลัง 

0 0 0 0 100 30,000 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 53,012.74 131,618.19 244,415.67 500,000 -20 400,000 

รวมค่าใช้สอย 207,456.74 253,635.68 346,347.12 901,000   601,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

 ค่าวัสดุ        

วัสดุสำนักงาน 72,442 62,129.65 78,780.7 100,000 -50 50,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 0 100 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 29,150 30,150 26,010 50,000 -40 30,000 

รวมค่าวัสดุ 101,592 92,279.65 104,790.7 150,000   85,000 

 ค่าสาธารณูปโภค        

 ค่าบริการไปรษณีย ์ 30,900 29,251 28,618 30,000 -33.33 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,900 29,251 28,618 30,000   20,000 

รวมงบดำเนินงาน 339,948.74 375,166.33 479,755.82 1,111,000   736,000 

       

งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์       

 ครุภัณฑ์สำนักงาน       

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 16,500 

โต๊ะสำนักงานเหล็ก 10,000 0 0 0 0 0 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 0 0 100 44,000 

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 5,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 179,502.21 386,700 0 0 0 0 

ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขนาด3ตัน6ล้อปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี 0 0 0 0 100 320,000 

รวมค่าครุภณัฑ ์ 189,502.21 386,700 0 0   385,700 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 51,300 0 0 0 0 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 51,300 0 0 0   0 

รวมงบลงทุน 240,802.21 386,700 0 0   385,700 

รวมงานบริหารงานคลัง 580,750.95 761,866.33 479,755.82 1,111,000   1,121,700 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,874,972.45 11,933,777.94 11,942,304.68 14,420,440   14,554,340 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       

เงินเดือนพนักงาน 251,460 303,427 310,680 329,120 6.98 352,100 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 234,720 262,160 263,160 276,320 4.59 289,000 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 36,000 44,000 48,000 48,000 -37.5 30,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 522,180 609,587 621,840 653,440   671,100 

รวมงบบุคลากร 522,180 609,587 621,840 653,440   671,100 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 35,000 -14.29 30,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 66.67 5,000 

ค่าเช่าบ้าน 6,000 0 0 0 0 0 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 0 5,000 0 5,000 

รวมค่าตอบแทน 6,000 0 0 43,000   40,000 

 ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 5,000 14,000 -100 0 

ค่าโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์(สำนักปลัด) 0 0 0 0 100 5,000 

ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ (สำนักปลดั) 0 0 0 0 100 2,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆ (สำนักปลดั) 0 0 0 0 100 10,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ 
หรือไปอบรมสมัมนา 

0 0 1,842 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

0 0 0 10,000 50 15,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 6,842 24,000   32,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าวัสด ุ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 57,180 5,000 -100 0 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 2,400 2,000 -100 0 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 10,000 -100 0 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 33,700 10,000 -100 0 

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -100 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 93,280 32,000   0 

รวมงบดำเนินงาน 6,000 0 100,122 99,000   72,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 528,180 609,587 721,962 752,440   743,100 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

      

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัตภิัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสำคัญและวันหยดุต่อเนื่อง 

0 39,480 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัการปญัหาไฟป่าและหมอกควัน 0 0 0 0 100 20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
อุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคญัและวันหยุดต่อเนื่อง 

0 0 40,800 5,000 300 20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและลดอุบตัิภัยทางถนน 0 0 0 0 100 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัย 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ตำบลห้วยลาน 

9,219 0 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบตัิเหตุอุบตัิภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล
วันข้ึนปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

34,088 0 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันควบคุมไฟป่า และหมอก
ควัน 

0 0 15,600 10,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคมุไฟป่า 19,800 0 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวนอปพร.ในเขต 0 0 0 30,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวนอปพร.ในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 30,000 

รวมค่าใช้สอย 63,107 39,480 56,400 45,000   90,000 

 ค่าวัสดุ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 10,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 0 100 5,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 10,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 15,000 

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0   50,000 

รวมงบดำเนินงาน 63,107 39,480 56,400 45,000   140,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์       

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 0 0 100 40,800 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0   40,800 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0   40,800 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 63,107 39,480 56,400 45,000   180,800 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 591,287 649,067 778,362 797,440   923,900 

แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       

เงินเดือนพนักงาน 205,515 265,237 1,530,480 284,400 5.13 299,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 125,640 171,596 1,137,445 0 0 0 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 0 0 75,120 0 0 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 331,155 436,833 2,743,045 284,400   299,000 

รวมงบบุคลากร 331,155 436,833 2,743,045 284,400   299,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000   

ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 36,000   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 67,000 5,000   

รวมค่าตอบแทน 0 0 103,000 43,000   

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 197,000 125,100 19,800 17,000 -100 0 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเลม่อื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของ
เทศบาล 

0 0 0 0 100 5,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 10,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ 
หรือไปอบรมสมัมนา 

0 2,772 0 0 0 0 

3) อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคณุภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบคุลากรทางการศึกษาครูผูดู้แลเด็กและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

0 84,850 0 0 0 0 

ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 2,000 0 2,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

0 0 6,004 10,000 0 10,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

16,518 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 213,518 212,722 25,804 29,000   37,000 

ค่าวัสดุ       

วัสดุสำนักงาน 11,757 12,530 15,196 10,000 -40 6,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,640 23,951 19,984 0 0 0 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,950 5,750 7,140 10,000 -20 8,000 

รวมค่าวัสดุ 43,347 42,231 42,320 20,000   14,000 

ค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟ้า 33,477.59 38,241.26 23,917.9 0 0 0 

ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล 3,025 3,425 3,655 0 0 0 

ค่าบริการโทรศัพท ์ 6,180.67 1,177 1,070 0 0 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,683.26 42,843.26 28,642.9 0   0 

รวมงบดำเนินงาน 299,548.26 297,796.26 199,766.9 92,000   94,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์       

ครุภณัฑ์สำนักงาน       

เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 9,000 0 0 0 0 0 

เก้าอี้เหล็กหุม้เบาะนวม 16,800 0 0 0 0 0 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานประต ู 9,000 0 0 0 0 0 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 8,800 0 0 0 0 0 

โต๊ะสำนักงานเหล็ก 20,000 0 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,600 0 0 0   0 

รวมงบลงทุน 63,600 0 0 0   0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 694,303.26 734,629.26 2,942,811.9 376,400   393,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,274,870 9.03 1,390,000 

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 168,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 925,470 2.65 950,000 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 144,000 -30.56 100,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0 2,344,340   2,608,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,344,340   2,608,000 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 2,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 0 52,000 -51.92 25,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,000   27,000 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 277,795 227,205 280,047 517,000 -100 0 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล 

0 0 0 0 100 2,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 5,000 

ค่าเช่ารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 367,500 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 0 100 20,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 0 4,000 0 4,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 448,000 0 0 0 0 

ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 2,000 0 2,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

0 0 0 10,000 50 15,000 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 638,400 0 739,200 554,400 8.63 602,250 

รวมค่าใช้สอย 916,195 675,205 1,019,247 1,087,400   1,017,750 

ค่าวัสดุ       

วัสดุสำนักงาน 0 0 0 10,000 0 10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 10,000 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 754,703.49 616,783.52 715,277.04 770,190 -12.28 675,600 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าวัสดุ 754,703.49 616,783.52 715,277.04 800,190   705,600 

 
 
 



 

56 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 36,000 -16.67 30,000 

ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล 0 0 0 6,000 -16.67 5,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์ 0 0 0 6,000 -16.67 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 48,000   40,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,670,898.49 1,291,988.52 1,734,524.04 1,989,590   1,790,350 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,290,000 1,240,000 1,224,520 1,224,000 -100 0 

เงินอุดหนุนจ่ายเป็นคา่อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

0 0 0 0 100 1,172,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,290,000 1,240,000 1,224,520 1,224,000   1,172,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,290,000 1,240,000 1,224,520 1,224,000   1,172,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,960,898.49 2,531,988.52 2,959,044.04 5,557,930   5,570,350 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนนุหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านตำบล
ห้วยลาน 

0 87,600 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านตำบลหว้ย
ลาน 

87,600 0 86,880 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 87,600 87,600 86,880 0   0 

รวมงบดำเนินงาน 87,600 87,600 86,880 0   0 

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 87,600 87,600 86,880 0   0 

รวมแผนงานการศึกษา 3,742,801.75 3,354,217.78 5,988,735.94 5,934,330   5,963,350 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       

เงินเดือนพนักงาน 281,318 348,709 359,400 380,780 5.84 403,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 281,318 348,709 359,400 380,780   403,000 

รวมงบบุคลากร 281,318 348,709 359,400 380,780   403,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 50 3,000 

ค่าเช่าบ้าน 0 9,000 36,000 42,000 -14.29 36,000 

รวมค่าตอบแทน 0 9,000 36,000 44,000   39,000 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 21,000 12,300 30,400 44,000 -100 0 

ค่าโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ 0 0 0 0 100 2,000 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเลม่อื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของ
เทศบาล 

0 0 0 0 100 2,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆ 0 0 0 0 100 10,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ 
หรือไปอบรมสมัมนา 

0 6,948 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

0 0 8,988 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 21,000 19,248 39,388 54,000   34,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าวัสดุ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,300 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 54,300 0 0 0   0 

รวมงบดำเนินงาน 75,300 28,248 75,388 98,000   73,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 356,618 376,957 434,788 478,780   476,000 

งานโรงพยาบาล       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี2559 0 224,400 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ 0 0 0 20,000 -50 10,000 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 224,400 0 30,000   20,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 224,400 0 30,000   20,000 

รวมงานโรงพยาบาล 0 224,400 0 30,000   20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

4) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 32,250 0 0 0 0 

5) โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อหรืออันตรายจาก
การประกอบอาชีพ 

0 13,200 0 0 0 0 

8) โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสู้งวัย 
ประจำปีงบประมาณ 2559 

0 61,000 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

0 0 0 0 100 20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 50,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันพิษสุนัขบ้า 0 0 0 39,600 -100 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 0 0 29,550 30,000 -33.33 20,000 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อหรืออันตรายจากการ
ประกอบอาชีพ 

0 0 0 30,000 -33.33 20,000 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ 0 0 0 30,000 0 30,000 

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 0 0 0 30,000 -33.33 20,000 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำปี 2558 47,600 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 47,600 106,450 29,550 159,600   160,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าวัสดุ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1,800 29,900 30,000 0 30,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 80,000 0 36,000 50,400 19.05 60,000 

รวมค่าวัสดุ 80,000 1,800 65,900 80,400   90,000 

รวมงบดำเนินงาน 127,600 108,250 95,450 240,000   250,000 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนเอกชน       

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

0 0 0 0 100 320,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 120,000 120,000 0 320,000 -100 0 

รวมเงินอุดหนุน 120,000 120,000 0 320,000   320,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 0 320,000   320,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 247,600 228,250 95,450 560,000   570,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 604,218 829,607 530,238 1,068,780   1,066,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์       

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้การสงเคราะหผ์ู้ประสบปญัหาทางสังคม 0 0 0 10,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้พัฒนาคณุภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

0 0 0 0 100 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000   10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0 10,000   10,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000   10,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000   10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานเคหะและชมุชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       

เงินเดือนพนักงาน 939,963 1,312,288 1,052,440 1,639,700 27.94 2,097,900 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 22,500 24,000 20,385 72,000 -26.39 53,000 

เงินประจำตำแหน่ง 42,000 55,500 60,000 78,000 0 78,000 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 698,640 767,480 762,380 806,670 73.92 1,403,000 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 132,000 131,340 123,820 132,000 20.45 159,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,835,103 2,290,608 2,019,025 2,728,370   3,790,900 

รวมงบบุคลากร 1,835,103 2,290,608 2,019,025 2,728,370   3,790,900 

งบดำเนินงาน       

ค่าตอบแทน       

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 150 5,000 

ค่าเช่าบ้าน 13,500 0 0 36,000 100 72,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,100 8,800 2,400 20,000 -25 15,000 

รวมค่าตอบแทน 14,600 8,800 2,400 58,000   92,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 994,400 934,900 748,050 795,000 -100 0 

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 100,000 

ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆ 0 0 0 0 100 20,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไป
อบรมสมัมนา 

15,690 20,206 12,038 30,000 0 30,000 

รวมค่าใช้สอย 1,010,090 955,106 760,088 825,000   160,000 

ค่าวัสดุ       

วัสดุสำนักงาน 23,964 22,015 31,452 35,000 14.29 40,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 70,275 147,882 37,196 150,000 -33.33 100,000 

วัสดุก่อสร้าง 133,428 102,027 54,603 200,000 -50 100,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,540 63,600 41,090.8 150,000 -53.33 70,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 455,948 239,135.9 316,981.7 500,000 0 500,000 

วัสดุการเกษตร 0 0 0 25,000 -60 10,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 35,180 27,930 42,480 35,000 0 35,000 

วัสดุสำรวจ 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าวัสดุ 737,335 602,589.9 523,803.5 1,105,000   865,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าสาธารณูปโภค       

ค่าไฟฟ้า 0 164,010.33 57,527.18 320,000 -6.25 300,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์ 0 0 0 10,000 -40 6,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 164,010.33 57,527.18 330,000   306,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,762,025 1,730,506.23 1,343,818.68 2,318,000   1,423,000 

งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์       

ครุภณัฑ์สำนักงาน       

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 11,000 

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 7,900 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 0 0 100 40,800 

ครุภณัฑ์การเกษตร       

เครื่องช่ังแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม 0 0 0 0 100 11,400 

เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดไมเ่กิน 1 แรงมา้ 0 0 0 0 100 15,100 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง             

เครื่องตบดิน 19,000 0 0 0 0 0 

เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลติรต่อนาที 66,000 0 0 0 0 0 

 



 

66 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

เครื่องย้ำสายไฟฟ้า 14,840 0 0 0 0 0 

เครื่องรับระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 0 0 0 0 100 499,500 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล ความละเอียด 16 ลา้นพิกเซล 0 0 0 0 100 13,600 

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับระบบกระจายเสยีง 
ชนิดไรส้าย 

0 0 1,190,000 0 0 0 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             

 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 0 0 100 22,000 

ครุภณัฑ์สำรวจ             

เครื่องมือวัดเวอรเ์นียรค์าลิปเปอร์ (Vernier Caliper) แบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 10,000 

เทปวัดระยะทางขนาด 50 เมตร 0 0 0 0 100 10,000 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์             

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่นอ้ย
กว่า 19 นิ้ว) 

0 0 0 0 100 30,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษขนาด A3 (Inkjet Printer) 0 0 0 0 100 7,100 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 0 0 100 4,300 

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,840 0 1,190,000 0   682,700 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป่าสสุานหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน 0 0 0 0 100 501,000 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

1) ค่าซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำฝายหาดเหล็ก หมู่ที่ 12  0 93,000 0 0 0 0 

2) ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1   0 156,500 0 0 0 0 

3) ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5   0 175,000 0 0 0 0 

4) ค่าซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที ่7 0 115,500 0 0 0 0 

5) ค่าซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที ่8   0 59,000 0 0 0 0 

6) ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8   0 131,132 0 0 0 0 

7) ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11   0 272,000 0 0 0 0 

8) ค่าซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที ่14   0 94,900 0 0 0 0 

9) ค่าซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที ่16   0 93,000 0 0 0 0 

ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ท่ี 3 0 0 0 374,200 -100 0 

ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ท่ี 5 0 0 0 374,200 -100 0 

ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบา้นวังขอนแดง หมู่ที ่11 ตำบลหว้ยลาน 0 0 497,000 0 0 0 

ปรับปรุงทางเดินอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน (ทางลาดสำหรับผูพ้ิการ) 0 0 80,500 0 0 0 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 8   0 0 110,700 0 0 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง             

1) ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบ สำรวจ และควบคุมงานสิ่งก่อสร้าง 0 100,000 0 0 0 0 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบสำรวจ และควบคุมงานสิ่งก่อสร้าง 0 0 60,000 60,000 0 60,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,290,032 748,200 808,400   561,000 

รวมงบลงทุน 99,840 1,290,032 1,938,200 808,400   1,243,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,696,968 5,311,146.23 5,301,043.68 5,854,770   6,457,600 

งานไฟฟ้าถนน             

งบลงทุน             

ค่าครุภัณฑ์             

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

 ค่าจัดซื้อสญัญาณไฟจราจรกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 100,000 0 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 0 0   0 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13       78,000 0 0 0 0 0 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูพร้อมฝาปดิราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4  

375,000 0 0 0 0 0 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูพร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตรางระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 3  

320,000 0 0 0 0 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูพร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  

280,000 0 0 0 0 0 

ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปดิหมู่ที่ 4 0 0 0 118,500 -100 0 

ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปดิหมู่ที่ 6 0 0 0 97,000 -100 0 

ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปดิหมู่ที่ 6 0 0 0 127,800 -100 0 

ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปดิหมู่ที่ 7 0 0 0 136,000 -100 0 

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยลานหมู่ที่ 8   320,000 0 0 0 0 0 

ก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่ที่ 16  303,000 0 0 0 0 0 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ป่าสสุาน หมู่ที่ 12 0 0 466,900 0 0 0 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ป่าสสุาน หมู่ที่ 13 0 0 464,500 0 0 0 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ป่าสสุาน หมู่ที่ 16     0 0 467,000 0 0 0 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ป่าสสุาน หมู่ที่ 2 0 0 467,000 0 0 0 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ป่าสสุาน หมู่ที่ 8       0 0 463,800 0 0 0 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

1) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  0 96,100 0 0 0 0 

10) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดราง
คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 7  

0 78,500 0 0 0 0 

12) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตี หมู่ที่ 9  0 95,800 0 0 0 0 

2) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 0 70,000 0 0 0 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

3) ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 0 160,600 0 0 0 0 

4) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร้อมฝารางคอนกรตี
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3  

0 450,000 0 0 0 0 

5) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร้อมฝาปิดรางคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10  

0 310,000 0 0 0 0 

6) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหมูท่ี ่6  0 396,600 0 0 0 0 

7) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหมูท่ี ่8  0 387,500 0 0 0 0 

8) ก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16  0 86,100 0 0 0 0 

9) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย
ลาน 

0 256,900 0 0 0 0 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีหมู่ที่ 3  0 0 0 182,000 -100 0 

ปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 8 สายร่องขี้นาตะวันตก 0 0 0 426,700 -100 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,676,000 2,388,100 2,329,200 1,088,000   0 

รวมงบลงทุน 1,776,000 2,388,100 2,329,200 1,088,000   0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 160,040.78 840,779.25 0 0 0 0 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 0 0 0 146,607 -100 0 

รวมเงินอุดหนุน 160,040.78 840,779.25 0 146,607   0 

รวมงบเงินอุดหนุน 160,040.78 840,779.25 0 146,607   0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,936,040.78 3,228,879.25 2,329,200 1,234,607   0 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร 0 15,600 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 15,600 0 10,000   10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 15,600 0 10,000   10,000 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 15,600 0 10,000   10,000 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 5,633,008.78 8,555,625.48 7,630,243.68 7,099,377   6,467,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม/จัดทำแผนชุมชน 0 0 13,030 0 0 0 

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม/จัดทำแผนชุมชน 0 18,618 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 29,833 18,618 13,030 0   0 

รวมงบดำเนินงาน 29,833 18,618 13,030 0   0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29,833 18,618 13,030 0   0 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคญัของชาติและสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท์ตำบลห้วยลาน 

0 10,220 0 0 0 0 

3) โครงการเปิดประตูตำบลหว้ยลานสูป่ระชาคมอาเซียนประจำปี 2558 0 63,500 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ตำบลห้วยลาน 

0 0 0 0 100 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ตำบลห้วยลาน 0 0 0 15,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแกก่ลุ่มอาชพีในตำบลหว้ยลาน 0 0 0 0 100 20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 0 100 10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตร ี 0 0 0 0 100 40,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในตำบล
ห้วยลาน 

0 0 0 20,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 20,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตร ี 0 0 48,800 50,000 -100 0 

รวมค่าใช้สอย 0 73,720 48,800 105,000   80,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 73,720 48,800 105,000   80,000 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 0 0 0 0 0 

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0   0 

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0   0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 40,000 73,720 48,800 105,000   80,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 69,833 92,338 61,830 105,000   80,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 151,785 0 0 0 0 0 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 0 163,938 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 30,000 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพตดิ “ห้วยลานคัพ” ครั้งท่ี 6 
ประจำปี 2562 

0 0 0 0 100 50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 0 0 50,000 150,000 -100 0 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์แก่ประชาชนและส่วนราชการ 

0 0 0 0 100 50,000 

รวมค่าใช้สอย 151,785 163,938 50,000 150,000   130,000 

รวมงบดำเนินงาน 151,785 163,938 50,000 150,000   130,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 151,785 163,938 50,000 150,000   130,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       

งบดำเนินงาน       

ค่าใช้สอย       

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 251,260.82 0 0 0 0 0 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 0 126,556 0 0 0 0 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณทีำบุญตานก๋วยสลากภัตร 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณสีงกรานต ์ 0 0 0 0 100 50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสรงน้ำพระธาตุจอมไคร ้ 0 0 0 0 100 20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีทำบุญกณัฑ์หลอน (ออกพรรษา) 0 0 0 0 100 7,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำศร ี 0 0 0 0 100 10,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจดันิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 0 0 122,523 247,000 -100 0 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2558 2,000 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 253,260.82 126,556 122,523 247,000   107,000 

รวมงบดำเนินงาน 253,260.82 126,556 122,523 247,000   107,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,000 0 0 0 0 0 

รวมเงินอุดหนุน 8,000 0 0 0   0 

รวมงบเงินอุดหนุน 8,000 0 0 0   0 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 261,260.82 126,556 122,523 247,000   107,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 413,045.82 290,494 172,523 397,000   237,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       

งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์       

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 16,290 0 0 0 0 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,290 0 0 0   0 

รวมงบลงทุน 16,290 0 0 0   0 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 16,290 0 0 0   0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,290 0 0 0   0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

แผนงานงบกลาง       

งบกลาง       

งบกลาง       

ค่าชำระหนี้เงินต้น 1,487,000 1,487,000 1,487,000 1,487,000 0 1,487,000 

ค่าชำระดอกเบีย้ 278,835.94 208,525.79 164,135.06 250,000 -40 150,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 182,514 168,074 202,112 200,000 7.5 215,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0 0 12,756,600 15,060,000 8.37 16,321,200 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 5,135,200 5,932,800 3.4 6,134,400 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 377,700 402,000 432,000 486,000 1.23 492,000 

สำรองจ่าย 888,348 50,495 75,460 13,143 660.86 100,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 282,160.52 230,623.63 334,230.9 336,960 -100 0 

เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 0 0 0 0 100 40,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยลาน 0 0 0 0 100 100,000 

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 0 0 0 0 100 200,000 

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 30,000 0 30,000 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 380,018 382,368 400,586 405,170 8.65 440,200 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 0 0 0 0 100 36,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

รวมงบกลาง 3,876,576.46 2,929,086.42 20,997,823.96 24,226,073   25,800,800 

รวมงบกลาง 3,876,576.46 2,929,086.42 20,997,823.96 24,226,073   25,800,800 

รวมงบกลาง 3,876,576.46 2,929,086.42 20,997,823.96 24,226,073   25,800,800 

รวมแผนงานงบกลาง 3,876,576.46 2,929,086.42 20,997,823.96 24,226,073   25,800,800 

รวมทุกแผนงาน 26,822,033.26 28,634,213.62 48,102,061.26 54,058,440   55,102,990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

79 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  2562 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,102,990 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารทั่วไป  (00111)       รวม   13,422,640  บาท 

 งบบุคลากร         รวม   11,115,640  บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       รวม     2,624,640  บาท 

   ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (สำนักปลัด)   จำนวน    695,520  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 331,200 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 
หน้า 93) 
   ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก       จำนวน  120,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 
12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      จำนวน  120,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 
12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  198,720  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 
9,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 1 คน เดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
82,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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   ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา ดังนี้ 
   1) ประธานสภา เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท 
   2) รองประธานสภา เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 149,040 บาท 
   3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท ต่อคน จำนวน 10 คน 12 เดือน เป็นเงิน 
1,159,200 บาท  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม   8,491,000  บาท 

   ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน   6,114,000  บาท 

   1) เงินเดือนพนักงาน สำนักปลัด    จำนวน   3,713,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 11 
อัตรา ของสำนักปลัด  ดังนี้  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร             
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   2) เงินเดือนพนักงาน กองคลัง     จำนวน  2,401,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 9 อัตรา 
ของกองคลัง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ    
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จำนวน  220,000  บาท 

   1) เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว    จำนวน    94,000  บาท 

   1.1) เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว สำนักปลัด   จำนวน    24,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานเทศบาลตำบล 
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน        
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   1.2) เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว กองคลัง  จำนวน  70,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง ประกอบด้วย นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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   2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (สำนักปลัด)      จำนวน  84,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ระดับ 8 (สำนักปลัด) จำนวน       
1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทัว่ไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร 
(พ.ต.ก.) (สำนักปลัด) จำนวน  42,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่ง 
นิติกร (พ.ต.ก.) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทเงินประจำตำแหน่ง    จำนวน  264,000  บาท 

   1.1) เงินประจำตำแหน่งสำนักปลัด   จำนวน  186,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 (ปลัดเทศบาล) จำนวน 
1 ตำแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท, เป็นเงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 และเป็นเงินประจำตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท และ
เป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1 ,500 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   1.2) เงินประจำตำแหน่ง กองคลัง   จำนวน  78,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 
อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และเป็น
เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง    จำนวน  1,710,000 บาท 

   1.1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง สำนักปลัด   จำนวน  980,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา  
ดังนี้ พนักงานขับรถ2 อัตรา นักการภารโรง และคนงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   1.2) ค่าจ้างพนักงานจ้าง กองคลัง   จำนวน  730,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ช่วย
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เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
 
   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน  178,000 บาท 

   1.1) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างสำนักปลัด จำนวน  110,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ จำนวน 
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับรถ 2 อัตรา นักการภารโรง และคนงานทั่วไป 2 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
5 หน้า 93) 

   1.2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างกองคลัง  จำนวน  68,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทเงินอื่น ๆ      จำนวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

 งบดำเนินงาน        รวม   1,889,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน       รวม      263,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
   1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้
ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 
12,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ   
(เงินรางวัลประจำปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
สังกัดเทศบาลตำบลห้วยลาน ตั้งไว้ 8,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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   ประเภทค่าเบี้ยประชุม     จำนวน   5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญ
ประจำเทศบาลเช่น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ หรือที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน  10,000  บาท 

   1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนักปลัด จำนวน 5,000 บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกองคลัง จำนวน 5,000 บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทค่าเช่าบ้าน      จำนวน  198,000  บาท 

   1)ค่าเช่าบ้านสำนักปลัด     จำนวน  120,000  บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
5 หน้า 93) 
   2)ค่าเช่าบ้านกองคลัง     จำนวน  78,000  บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จำนวน  30,000  บาท 

1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำนักปลัด  จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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   2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกองคลัง   จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
  หมวดค่าใช้สอย       รวม       938,000  บาท 

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำนวน    480,000  บาท 

   1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆสำนักปลัด   จำนวน  50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในสำนักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   2) ค่าจ้างเหมาบริการ     จำนวน  100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสานงาน การอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถ
รับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงเว๊ปไซด์ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
การดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในสำนักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเล่มอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในสำนักปลัด ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   4) ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์   จำนวน 10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ หรือการจ้างทำโปสการ์ด การบันทึกภาพ
ยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศบาล ในสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
รถประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการโฆษณาเผยแพร่ที่เกี่ยวกับข้องกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล ในสำนักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
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ด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 8 หน้า 93) 
 
 
 
 
   5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร    จำนวน  50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีย่อ-ขยาย โดยมีปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ำ 
5,000 แผ่นต่อเดือน  แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไป ค่าบริการไม่เกินแผ่นละ 0.35 บาท ในอัตราเช่าเดือนละไม่เกิน  
2,400 บาท ซึ่งได้รวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบำรุงรักษา ค่าบริการอ่ืนๆ และภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว        
แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ใช้สำหรับงานสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   6)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน   260,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ของเทศบาลตำบลห้วยลานเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ข้อ 8 หน้า 93)  

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน    28,000  บาท 

   1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน    8,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองใน
การต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่      
ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งร่วมต้นรับบุ คคลหรือคณ ะบุคคล ของเทศบาลตำบลห้ วยลาน ปฏิบั ติ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   2) ค่าเลี้ยงรับรอง    จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืนๆ       
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ เช่น การจัดงานพิธีทางศาสนา   
การจัดงานวันปิยมหาราช งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ เป็นค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ พานพุ่ม ดอกไม้ 
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เทียนแพ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของทางราชการที่ได้สั่งการมา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 92) 
 
 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
จำนวน  430,000  บาท 

   1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จำนวน 5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอ่ืนๆ ตามนโยบายของทางราชการที่
ได้สั่งการมาเป็นกรณี เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริการ 
และพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วย
ลาน รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล เช่น การจัดฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา  
จำนวน  100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ      
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล   จำนวน  2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
จำเป็นและความเหมาะสม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ข้อ 14 หน้า 94) 
 
 
 
 
 

   5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน  3,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยตามวาระและโอกาสที่
จำเป็น และมีความสำคัญและอ่ืนๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 
ข้อ 14 หน้า 94) 
   6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของเทศบาล     
ตั้งไว้ 5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ
บุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลห้วยลาน ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร
ทั่วไป   (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเทศบาลเพื่อประชาชน (เทศบาลสัญจร) ตั้งไว้ 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเทศบาลเพ่ือประชาชน (เทศบาล
สัญจร) ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 6 หน้า 93) 

   8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น  ตั้งไว้ 200,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหรือดำเนินการเลือกตั้งของเทศบาล รวมถึงค่าตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณียุบสภา กรณี
แทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีครบวาระ และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ) 
อีกทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการ
เลือกตั้งแก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6กรกฎาคม 
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2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   9) ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย   ตั้งไว้   5,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 2 หน้า 92) 

หมวดค่าวัสดุ       รวม     375,000  บาท 

   ประเภทวัสดุสำนักงาน    จำนวน  100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น  
กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่อง
เขียนต่าง ๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการต่าง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ จำเป็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งใช้ในสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ 
และงานกิจการสภาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน   10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม หรือสถานที่ ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สาย
เชื่อมสัญญาณต่าง ๆ ไฟฉาย สปอร์ตไลน์ สายไฟฟ้า ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   จำนวน  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างทำสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพเพ่ือใช้
ภายในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้าง
ห้องน้ำ กระดาษทิชชู กระดาษชำระ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ กาแฟ หม้อ ถุงพลาสติก ถุงดำ ชั้นวางของ ที่นอน หนอน 
มุ้ง เครื่องใช้ต่างๆ งานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถ้วยชาม ช้อน 
แก้วน้ำ จานรองน้ำ  และอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  40,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรือจัดทำสิ่งของที่เป็น
วัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป เช่น 
แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
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แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอ่ืนๆ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จำนวน  140,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง 
จาระบี ก๊าซหุงต้ม หรือน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น สำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์บรรทุกน้ำ, เครื่องตัด
หญ้ า, เครื่องพ่นหมอกควัน , เครื่องพ่นยาของเทศบาลตำบลห้วยลานที่ ใช้ ในราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 
 
 
   ประเภทวัสดุการเกษตร    จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพทางการเกษตร เช่น 
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ สปริงเกอร์ 
สายยาง จอบขุด เสียมพรวน บัวรดน้ำ กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายส่งเครื่องสูบน้ำ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 
เลื่อยโซ่ยนต์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน    5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เช่น ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าเอกสารแผ่นพับ ป้าย
ผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ทิ่ 5 ข้อ 14 
หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     จำนวน  40,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, 
สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันข้อมูล
แบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกำจัดไวรัส และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของสำนักปลัดเทศบาล สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล งานกิจการสภา
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุก่อสร้าง    จำนวน   10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ฆ้อน แปรงทาสี  
ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง หิน ดิน ทราย หินคลุก ไม้ จอบ เสียม สี ตะปู ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำหรือข้อต่อ และวัสดุอ่ืนๆ 
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ใช้ในการก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานภารกิจของสำนักปลัดเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 
หน้า 94) 
 
 
 
 
 
 
 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม     313,000  บาท 

   ประเภทค่าไฟฟ้า      จำนวน  250,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับภายใน หรือ นอกสถานที่ของเทศบาลตำบลห้วยลาน , ไฟฟ้า
สาธารณะ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบของสำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 92) 

   ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   จำนวน  3,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยลาน และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมของเทศบาล และบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
1 หน้า 92) 
   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์    จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น 
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 92) 

   ประเภทค่าบริการไปรษณีย์    จำนวน   5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับไปรษณีย์ ในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 92) 

   ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จำนวน  40,000  บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการรายเดือน ค่าเช่าพ้ืนที่เว๊ปไซด์ ค่าเช่า
วงจรสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันในการใช้บริการโทรคมนาคมต่างๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 92) 

 งบรายจ่ายอ่ืน        รวม  10,000  บาท 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน       รวม  10,000  บาท 
   1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง   จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ข้อ 12 หน้า 94)  

งบเงินอุดหนุน        รวม     16,000  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน       รวม     16,000  บาท 

   ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  16,000  บาท 

   1) เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ตามโครงการตั้งงบประมาณสนับสนุน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอตั้งไว้ 16,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งงบประมาณสนับสนุนสถานที่กลาง สำหรับเป็นศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2562เป็นไปตาม
หนั งสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 5) 

 งบลงทุน       รวม      392,000  บาท 

  หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม      392,000  บาท 

   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รวม        192,200  บาท 

   1) ตู้เหล็ก แบบ 2บาน    จำนวน       11,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 
11,000 บาท เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดมีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ 
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หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 1 หน้า 10) 

   2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน     51,200  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1เครื่องเป็นเงิน 51,200 บาท เพ่ือใช้ในงานทะเบียนราษฎร สำนัก
ปลัดเทศบาล มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - เป็นเครื่องปรับอากาศ ที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีที
ยูได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
   - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric 
grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำ
ความสะอาดได้  
   - เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
   - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
   - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้ สวิสซ์ 1 ตัว, ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร   
   - เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
   จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 2 หน้า 10) 

3) เก้าอ้ีพลาสติก แบบมีพนักพิง   จำนวน       60,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก แบบมีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน  จำนวน 200ตัว ๆ ละ 
300 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท เพ่ือใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยลาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - เป็นเก้าอ้ีพลาสติก แบบมีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน 
   - มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 51 x ยาว 48 x สูง 81 เซนติเมตร 
   - ผลิตจากพลาสติกเกรด A อย่างดี สีเป็นเงา ไม่ด้าน 
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 
และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 3 หน้า 10) 
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   4) เก้าอ้ีสำนักงาน มีที่ท้าวแขน    จำนวน       50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน มีที่ท้าวแขน  จำนวน 20ตัว ๆ ละ 2,500 บาท รวม
เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยลาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - เป็นเก้าอ้ีสำนักงาน มีที่ท้าวแขน โครงสร้างทำด้วยเหล็ก บุฟองน้ำตัดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง
เทียมหรือผ้า มีที่ท้าวแขน  
   - มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 x ยาว 56 x สูง 92 เซนติเมตร 
   - โครงสร้างทำด้วยเหล็ก เคลือบสีตามมาตรฐาน 
   - เบาะและพนักพิง บุด้วยฟองน้ำตัดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังเทียม หรือผ้า  
   - มีที่ท้าวแขน  
   - สามารถโยกและล็อคการโยกได้ หมุนได้รอบทิศทาง  
   - สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยไฮโดรลิค 
   - ฐานเก้าอ้ี เป็นวัสดุไนล่อน หรือวัสดุที่ดีกว่า มีความม่ันคงแข็งแรง 
   - มีล้อไนล่อนแบบเลื่อน ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก    
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
    

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 
และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 4 หน้า 10) 

   5) เก้าอ้ีผู้บริหาร ระดับสูง     จำนวน       10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม พนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน จำนวน 2ตัว ๆ ละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยลาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 x ลึก 73 เซนติเมตร ความสูงปรับได้ไม่น้อยกว่า 115-127 
เซนติเมตร หรือดีกว่า  
   - โครงสร้างทำด้วยเหล็ก เคลือบสีตามมาตรฐาน 
   - เบาะและพนักพิง บุด้วยฟองน้ำตัดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังเทียม หรือผ้า  
   - มีที่ท้าวแขน  
   - สามารถโยกและล็อคการโยกได้ หมุนได้รอบทิศทาง  
   - สามารถปรับระดบัสูง-ต่ำ ด้วยไฮโดรลิค 
   - ฐานเก้าอ้ีเป็นวัสดุไนล่อน หรือวัสดุที่ดีกว่ามีความม่ันคงแข็งแรง 
   - มีล้อไนล่อนแบบเลื่อน ๕ ล้อในแนว ๕ แฉก    
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 
และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
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วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 5 หน้า 11) 

   6) โต๊ะเอนกประสงค์    จำนวน       10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์  จำนวน 10ตัว ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 
10,000 บาท เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยลาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้ 
   - เป็นพื้นโต๊ะทำด้วยไม้ บุด้วยหน้าด้วยเมลามีน หรือโฟเมก้า สีขาว 
   - มีพ้ืนโต๊ะความหนาไม่น้อยกว่า19 มิลลิเมตร 
   - มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60xยาว180x สูง 75 เซนติเมตร 
   - มีโครงขา และคานโต๊ะ ทำด้วยเหล็กกลวงเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔ x ๑ ๑/๔ นิ้ว 
หนาไม่น้อยกว่า ๑มม. และเหล็กกลวงเหลี่ยมขวางขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ x ๑ ๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ 
มม. เชื่อมเป็นรูปตัว H ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หรือดีกว่า  
   - ชุดขาโต๊ะยึดติดกับบานพับชุมโครเมียม หรือดีกว่า สามารถพับเก็บรวมกับพ้ืนโต๊ะได ้
   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 
และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด) และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 6 หน้า 11) 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รวม      85,400  บาท 

1) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว   จำนวน 21,800 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน  
1 จอเป็นเงิน 21,800 บาท เพ่ือใช้ในงานประชุมของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
  - เป็นจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว 
หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต 
  - เป็นจอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมตคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า 
AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 9 หน้า 
11) 

2) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 
28,200  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน28,200 บาท เพ่ือใช้ในงานประชุมของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 



95 

95 
 

  - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
  - ใช้ LED Panel หรือระบบ DLP 
  - ระดับความละเอียดของภาพที่ True ระดับ XGA 
  - ขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ำไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 10 หน้า 12) 

  3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 
x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  จำนวน  35,400  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้วจำนวน 2เครื่องๆ ละ 17,700 บาท รวมเป็นเงิน35,400 
บาท เพ่ือใช้ในการบริการประชาชนและงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  
 - เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
  - มีขนาดจอภาพข้ันต่ำไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 
  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight 
  - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
  - มีช่องต่อสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือเชื่อต่อสัญญาภาพและเสียง 
  - มีช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
  - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 11 หน้า 12) 

   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จำนวน  91,400  บาท 

   1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน  22,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่, งานพัฒนาชุมชน, งานจัดการงานทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
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  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz หรือดีกว่า  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงจงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   
 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LEDหรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 12 หน้า 12) 

   2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน  32,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ  
ละ 16,000 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนิติการ และงานจัดการงานทั่วไป และงาน
ประชาสัมพันธ์ และใช้ในการประชุมต่างๆ และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
  2) ในกรณีมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4GHz 
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  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีช่องต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 13 หน้า 12) 
    
 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน  21,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน21,000 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่, 
งานพัฒนาชุมชน , งานจัดการงานทั่วไป , งานแผนและงบประมาณ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนัก
ปลัดเทศบาล 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
  2) ในกรณีมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5GHzและมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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  - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีช่องต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 14 หน้า 12) 

   4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   ราคา 8,600 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่, งานพัฒนาชุมชน, งานจัดการงานทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องสังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
   
 
 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 15 หน้า 12) 

   5) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที)    ราคา 7,800 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 
3 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
เจ้าหน้าที่, งานพัฒนาชุมชน, งานจัดการงานทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสังกัด
สำนักปลัดเทศบาล 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
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  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 16 หน้า 12) 

 

 

 

 

 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   รวม      23,000  บาท 

1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน     จำนวน   11,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน11,000 บาท 
เพ่ือใช้ในงานดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ ของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  - มีเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
  - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
  - พร้อมใบมีด 
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และเป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 18 หน้า 13) 
 

2) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน   จำนวน 12,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน12,000 
บาท เพื่อใช้ในงานดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ ของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
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  - มีเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
  - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
  - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
  - ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 17 หน้า 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)     รวม  10,000  บาท 
 งบดำเนินงาน        รวม  10,000  บาท 
  หมวดค่าใช้สอย       รวม  10,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม  10,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นฐาน สำนักปลัด  
จำนวน  10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประกอบการพัฒนา 
วางแผน เทศบาล ตามความจำเป็นและประหยัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 13 หน้า 94) 
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งานบริหารงานคลัง (00113)      รวม   1,121,700  บาท 
 งบดำเนินงาน        รวม     736,000บาท 

  หมวดค่าตอบแทน       รวม       30,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
กองคลัง จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการกำหนด 
ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19กันยายน2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

  หมวดค่าใช้สอย       รวม       601,000  บาท 

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำนวน    121,000  บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือกองคลัง  จำนวน  3,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเล่มอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งาน
บริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองคลัง จำนวน   50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   3) ค่าจ้างเหมาบริการกองคลัง    จำนวน   20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสานงาน การอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างบริการกำจัดปลวกหรือ
แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจ 
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในสังกัดกองคลัง ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง   จำนวน  48,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีย่อ-ขยาย โดยมีปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ำ 
5,000 แผ่นต่อเดือน  แผ่นที่ 5,001 ขึ้นไป ค่าบริการไม่เกินแผ่นละ 0.35 บาท ในอัตราเช่าเดือนละไม่เกิน  
2,400 บาท ซึ่งได้รวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบำรุงรักษา ค่าบริการอ่ืนๆ และภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ใช้สำหรับงานสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยลาน ของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สำนัก
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
รวม  80,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ตั้งไว้ 
50,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของเทศบาลตำบลห้วยลาน เพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.3/ว432 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2551 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 หน้า 92) 

   2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา
กองคลัง จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน   400,000  บาท 

   1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  เป็นเงิน  350,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงห้องประชุม ชุดเครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ 
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกล และอ่ืนๆ ฯลฯ ของเทศบาลตำบลห้วยลานที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 15 หน้า 94) 
 
 
   2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และทรัพย์สินที่ได้รับการ  
ถ่ายโอน ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหาย เป็นเงิน  50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และทรัพย์สินที่ได้รับการ
ถ่ายโอน ฯลฯ ของเทศบาลตำบลห้วยลาน ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 15 หน้า 94) 

  หมวดค่าวัสดุ       รวม       85,000  บาท 
   ประเภทวัสดุสำนักงาน กองคลัง    จำนวน    50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น  กระดาษ   
แฟ้ม   ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว อุปกรณ์เครื่อง
เขียนต่าง ๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการต่าง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ใช้ในกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง   จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า
,สาย USB, สายเคเบิล,เมนบอร์ด,เครื่องกระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันข้อมูลแบบ
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ต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกำจัดไวรัส และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง  จำนวน    5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป
,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ค่าเอกสารแผ่นพับ ป้ายผ้าหรือ      
ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในประชาสัมพันธ์งานกองคลัง เทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ข้อ 14 หน้า 94) 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม    20,000  บาท 

   ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ กองคลัง  จำนวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับไปรษณีย์ ในภารกิจของกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
 
 

 งบลงทุน         รวม      385,700  บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม     385,700  บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน     รวม          16,500  บาท 
   1) ตู้เหล็ก แบบ 2บาน     จำนวน       16,500  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 
16,500 บาท เพ่ือใช้ในงานของสำนักปลัดมีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และเป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 19 หน้า 13) 

   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จำนวน  49,200  บาท 

   1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน  44,000  บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสังกัดกองคลัง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz หรือดีกว่า  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงจงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   
 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LEDหรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 20 หน้า 13) 

   2) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LEDขาวดำ (18 หน้า/นาที)ราคา 5,200 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
เจ้าหน้าที่, งานพัฒนาชุมชน, งานจัดการงานทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสังกัด
สำนักปลัดเทศบาล 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
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  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 21 หน้า 13) 
   ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน  320,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลห้วยลานดังนี้ 
   1) ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี  
เป็นเงิน  320,000 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000  
ซีซี ของเทศบาลตำบลห้วยลานที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย                
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
งานบริหารงานคลัง  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 7) 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  รวม      753,100  บาท 

 งบบุคลากร         รวม      671,100 บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม      671,100 บาท 

   ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน (สำนักปลัด)        จำนวน   352,100  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 
อัตรา ของสำนักปลัด  ดังนี้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)  จำนวน  289,000  บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ จำนวน 
2 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 
หน้า 93) 

 งบดำเนินงาน       รวม      72,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน      รวม     40,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัด) จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคำสั่งใช้ดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักปลัด)  จำนวน 5,000 บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สำนักปลัด) จำนวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน   (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
 
  หมวดค่าใช้สอย       รวม      32,000  บาท 

   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จำนวน   17,000 บาท 

   1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (สำนักปลัด)              จำนวน 10,000 บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในสำนักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ของ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

   2) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ (สำนักปลัด)     จำนวน 2,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเล่มอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 

   3) ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) จำนวน   5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ หรือการจ้างทำโปสการ์ด การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รถประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการโฆษณาเผยแพร่ที่เกี่ยวกับข้องกับการดำเนินการตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
(สำนักปลัด)จำนวน  15,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา  
จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  รวม   277,000  บาท 
 งบดำเนินงาน        รวม    150,000  บาท 

  หมวดค่าใช้สอย       รวม      90,000  บาท 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
รวม  90,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดต่อเนื่อง จำนวน  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
หรือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์, 
เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.4/ว661 ลงวันที่  9 มีนาคม 2561 และ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 

   2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตำบลห้วยลาน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นในการจัดการฝึกอบรมฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 5 หน้า 87) 

   3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  จำนวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ตามภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟป่า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212 ลงวันที่  13 
กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 5 หน้า 82) 
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   4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัย จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนอัคคีภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายา
เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินโครงการต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการจัดการซักซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 7 หน้า 87) 
   5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนจำนวน  10,000  
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินโครงการต่างๆ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการจัดการซักซ้อม
แผนป้องกัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 7 หน้า 87) 
 
  หมวดค่าวัสดุ      รวม         50,000  บาท 
   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จำนวน      10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวมหรือ
การป้องกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น และกางเกง ขายาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้มส้น 
รองเท้าบู๊ต หมวก และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2536 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2560ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 
หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน    10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรือจัดทำสิ่งของที่เป็น
วัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป เช่น 
แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอ่ืนๆ เป็นต้น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
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   ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง   จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง เครื่อง
ดับเพลิงเคมี ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง และการ
ดับเพลิง ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุอื่น     จำนวน    10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อ่ืนๆ ที่ ไม่เข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กรวยยางจราจร ไซเลนซ์ แผงกั้น ไฟว๊าป และอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จำนวน   5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เช่น ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่าเอกสารแผ่นพับ ป้าย
ผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบล
ห้วยลาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 

 งบลงทุน       รวม        40,800  บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม        40,800  บาท 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รวม        40,800  บาท 
1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 40,800  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จำนวน 1 คัน ๆ 
ละ 40,800 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท  เพ่ือใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี หรือมีขนาดต่ำกว่า 110 ซีซีที่
ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า 110 ซีซี ไม่เกิน 5 ซีซี 
  - เป็นรถจักรยานยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 23 หน้า 14) 
 
 

แผนงานการศึกษา (00210) 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  รวม   393,000  บาท 
 งบบุคลากร        รวม     299,000  บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม     299,000  บาท 

   ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนจำนวน     299,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา 
สังกัดงานการศึกษา สำนักปลัด  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

 งบดำเนินงาน       รวม    94,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน      รวม    43,000  บาท 

   ประเภทค่าเช่าบ้าน     จำนวน   36,000  บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานการศึกษา 
สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน 2,000  บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างสังกัดงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยลาน ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จำนวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัดงานการศึกษา สำนัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม      37,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน   25,000  บาท 
   1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จำนวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม
อ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสังกัดงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนา
สี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
 
   2) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ   จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
   3) ค่าจ้างเหมาบริการ     จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช้เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา
เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปราบวัชพืช 
ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าจ้างพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาขนย้าย 
ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจหรือหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
12,000  บาท 
   1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน  2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
จำเป็นและความเหมาะสม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา
จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล สำหรับงานการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
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  หมวดค่าวัสดุ      รวม     14,000  บาท 
   ประเภทวัสดุสำนักงาน    จำนวน  6,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพใช้ในสังกัด
งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เช่น  กระดาษ   แฟ้ม   ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการต่างๆ 
และวัสดุอ่ืน ๆ จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   
5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  8,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น เมาส์, คีย์บอดร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า
,สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันข้อมูล
แบบต่างๆ , ซีดีรอม, โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของสังกัดงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   
5 ข้อ 14 หน้า 94) 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  รวม     5,570,350  บาท 
 งบบุคลากร       รวม     2,608,000  บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม     2,608,000  บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนจำนวน  1,390,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน ตำแหน่ง ครู จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  จำนวน  168,000  บาท 
   1) เงินวิทยฐานะ    จำนวน  168,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ทีม่ีวิทยฐานะครู
ชำนาญการ (คศ.๒) เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือนจำนวน 4 อัตรา  รวมเป็นเงิน 168,000 บาท 
เป็นไปตามประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง   จำนวน   950,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 676,800 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 273,200 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน  100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลห้วยลาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
5 หน้า 93) 
 
 งบดำเนินงาน       รวม  1,790,350บาท 
  หมวดค่าตอบแทน     รวม       27,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 2,000  บาท 
   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิ์ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จำนวน  25,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลห้วยลาน ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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  หมวดค่าใช้สอย      รวม  1,017,750บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม     394,500  บาท 
   1) ค่าเช่ารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน   ตั้งไว้    367,500  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่ารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน ที่ประสบ
จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยรับ-ส่งเด็กเล็กไปกลับ จำนวน 245
วัน เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 13 หน้า 70) 
   2) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลจำนวน  2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม
อ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   3) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ   จำนวน  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
   4) ค่าจ้างเหมาบริการ     จำนวน    5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช้เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา
เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปราบวัชพืช 
ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าจ้างพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาขนย้าย 
ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจหรือหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
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   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน     4,000  บาท 
   1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน    2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ของ
เทศบาลตำบลห้วยลาน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 
กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   2) ค่าเลี้ยงรับรอง    จำนวน  2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาล ในการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรเอกชน องค์ประชาชน ประชาคม เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
619,250บาท 
   1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน  2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
จำเป็นและความเหมาะสม ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 
หน้า 92) 
   2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา
จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล สำหรับงานการศึกษา และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลห้วย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
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   3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 602,250 บาท 
   3.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้  
390,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ห้วยลาน  คนละ 20 บาท  จำนวน 260 วัน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
นำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 18 หน้า 71) 
   3.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 127,500 
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับเป็นค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5ปี ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลห้วยลาน อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 70) 
   3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 84,750  
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
   3.3.1) ค่าหนังสือเรียน   ตั้งไว้ 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี ) อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 70) 
   3.3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี ) อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 70) 
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   3.3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้ 22,500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี ) อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 70) 
   3.3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้ 32,250 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี ) อัตราคนละ 430 บาท/
ปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 70) 

  หมวดค่าวัสดุ      รวม     705,600  บาท 
   ประเภทวัสดุสำนักงาน    จำนวน    10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพใช้ในสังกัด
งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เช่น  กระดาษ   แฟ้ม   ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการต่างๆ 
และวัสดุอ่ืน ๆ จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์
ที ่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างทำสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพเพ่ือใช้
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา
ล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษทิชชู กระดาษชำระ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ กาแฟ หม้อ ถุงพลาสติก ถุงดำ ชั้นวาง
ของ ที่นอน หนอน มุ้ง เครื่องใช้ต่างๆ งานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ถ้วยชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองน้ำ  และอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า
,สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันข้อมูล
แบบต่างๆ , ซีดีรอม, โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  ที่ จำเป็นสำหรับการใช้งานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์
ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทอาหารเสริม (นม)   รวม675,600  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้  523,100บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์  และนมยูเอชที แก่โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน (เปิดภาคเรียน 200 วัน ปิดภาค
เรียน 60 วัน) เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กำหนด และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน , โรงเรียนบ้าน
ทุ่งต้นศรี , โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ , โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 17 หน้า 71) 
   2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลห้วยลานตั้งไว้  152,500  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์  และนมยูเอชที แก่นักเรียนใน
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน จำนวน 260วัน เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กำหนด และ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 17 หน้า 71) 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม     40,000  บาท 
   ประเภทค่าไฟฟ้า     จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ ภายใน หรือ นอกสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่อยู่ในการ
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบของสังกัดงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 
2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนา
สี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  จำนวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริการเด็กเล็ก และประชาชนที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมของสังกัดงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วย
ลาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
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   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   จำนวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น 
ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ในงานการศึกษา เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนา
สี่ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 ข้อ 14 หน้า 94) 

 งบเงินอุดหนุน       รวม  1,172,000  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน     รวม  1,172,000  บาท 
   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   รวม  1,172,000  บาท 
   1) เงินอุดหนุนจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้   1,172,000บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันอัตราคนละ 20 บาทของเด็ก นักเรียน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ในพ้ืนที่ตำบลห้วยลาน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย
เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน ,โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี, โรงเรียนบ้านวังขอนแดง, โรงเรียนบ้าน
เนินสมบูรณ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 102) 
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แผนงานสาธารณสุข(00220) 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   รวม  476,000  บาท 
 งบบุคลากร       รวม  403,000  บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม  403,000  บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน  จำนวน  403,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ดังนี้  
นักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักปลัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

 งบดำเนินงาน       รวม    73,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน     รวม    39,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน  3,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทค่าเช่าบ้าน    จำนวน  36,000  บาท 
   ตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดงาน
สาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม     34,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม   24,000  บาท 
   1) ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  จำนวน    2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ หรือการจ้างทำโปสการ์ด การ
บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการโฆษณาเผยแพร่ที่เกี่ยวกับข้องกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  จำนวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
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   3) ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสานงาน การอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย จ้างเหมาแรงงานควบคุมและ
ป้องกันโรค ค่าจ้างบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   4) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลจำนวน  2,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม
อ่ืนใด ที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลด้านงานสาธารณสุข สำนัก
ปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
จำนวน10,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา  
จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล สังกัดงานสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
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 งานโรงพยาบาล (00222)     รวม  20,000  บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม  20,000  บาท 
  หมวดค่าใช้สอย      รวม  20,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
20,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งไว้ 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่
ตำบลห้วยลาน สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรณรงค์ ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 3 หน้า 72) 
   2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ตั้งไว้ 10,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ จัดนิทรรศการ รณรงค์ประกวดการ
แข่งขัน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์และอ่ืน ๆ ให้แก่ประชาชนในตำบลห้วยลานได้ตระหนัก เข้าใจปัญหา
โรคเอดส์ ละค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 73) 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)  รวม  570,000  บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม  250,000  บาท 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม  160,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
160,000  บาท 
   1) โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค     จำนวน  20,000 บาท     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ได้แก่ อบรมให้ความรู้ในแก่ผู้
ประการด้านอาหารในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยลาน ให้ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจัดประกวดมหกรรม
อาหารปลอดภัย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย
ประกาศนียบัตรหรือป้ายรับรองมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 73)   
   2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อหรืออันตรายจากการประกอบอาชีพ   
จำนวน  20,000 บาท     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อหรือ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดกรอง ค้นหากลุ่มเสี่ยง 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 15 หน้า 74)   
   3) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ     จำนวน   30,000 บาท     
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   ได้แก่   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่า
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 8 หน้า 73)   
   4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ,ค่าจัดหาน้ำยาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,เข็ม
ฉีดยา,แอลกอฮอล์,และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
0120 ลงวันที่  12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
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0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเจ้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 13 หน้า 74) 
   5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน   20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 12 หน้า 74) 
   6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  จำนวน   20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์พาหะนำโรค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่ จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเจ้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  (แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 1 หน้า 6) 

  หมวดค่าวัสดุ      รวม     90,000  บาท 
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง 
หรือน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น สำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์บรรทุกน้ำ, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่น
หมอกควัน, เครื่องพ่นยาของเทศบาลตำบลห้วยลานที่ใช้ในราชการ ด้านการสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 12,13 หน้า 74) 
   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน   60,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ  และค่าวัสดุน้ำยาเคมีในการควบคุมโรคติดต่อ เช่น จัดซื้อ
น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย โรคไข้หวัดนก  น้ำยาตรวจหาสาร
เสพติด  วัคซีนป้องกัน โรคต่างๆ  และน้ ำยาที่ ใช้ ในการควบคุมโรคติดต่อ อ่ืนๆ เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 12,13 หน้า 74) 
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 งบเงินอุดหนุน       รวม  320,000  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน     รวม  320,000  บาท 
   ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  รวม  320,000  บาท 
   1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตั้งไว้ 320,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 1 หน้า 9) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)   รวม  10,000  บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม  10,000  บาท 
  หมวดค่าใช้สอย      รวม  10,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
จำนวน 10,000 บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย จำนวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0710.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 
24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 97) 
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แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  รวม     6,457,600  บาท 
 งบบุคลากร       รวม     3,790,900  บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม     3,790,900  บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จำนวน  2,097,900  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  จำนวน  7  
อัตรา  ของกองช่าง ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, หัวหน้าฝ่ายโยธา, เจ้า
พนักงานธุรการ, นายช่างโยธา 2 อัตรา และ นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  จำนวน  53,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้กับพนักงานเทศบาลจำนวน 4 อัตรา กองช่าง ดังนี้ เจ้า
พนักงานธุรการ, นายช่างโยธา 2 อัตรา, นายช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   จำนวน  78,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1  
อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และ
เป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
18,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน  1,403,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานสูบน้ำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ คนงาน
ทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง และพนักงานขับ
เครื่องจักรหนัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน  159,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  5 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยช่างโยธา 2 
อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานสูบน้ำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 
คนงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง และพนักงาน
ขับเครื่องจักรหนัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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 งบดำเนินงาน       รวม    1,423,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน     รวม        92,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน   5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทค่าเช่าบ้าน    จำนวน  72,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จำนวน  15,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม    160,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม    130,000  บาท 
   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จำนวน     10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสาร
รูปเล่มอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 8 หน้า 93) 
   2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  จำนวน  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย ใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 
   3) ค่าจ้างเหมาบริการ    จำนวน    100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสานงาน การอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างบริการกำจัดปลวกหรือ
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แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจ 
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 92) 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม
30,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา
จำนวน  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94) 

  หมวดค่าวัสดุ      รวม    865,000  บาท 
   ประเภทวัสดุสำนักงาน    จำนวน      40,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ เป็นวัสดุโดยสภาพใช้ใน
สำนักงานของกองช่าง  เช่น  กระดาษ   แฟ้ม   ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ 
จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 
หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม หรือสถานที่ ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่
ในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน สายเชื่อมสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย สปอร์ตไลน์ สายไฟฟ้า ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุก่อสร้าง    จำนวน    100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ 
ไม้ จอบ เสียม สี ตะปู ท่อระบายน้ำ กระเบื้อง หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนซีเมนต์ และวัสดุอ่ืนๆ   ที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้าง ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของกองช่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
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   ประเภทวัสดุการเกษตร    จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพทางการเกษตร เช่น 
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ สปริงเกอร์ 
สายยาง จอบขุด เสียมพรวน บัวรดน้ำ กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายส่งเครื่องสูบน้ำ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 
เลื่อยโซ่ยนต์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน   70,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรือจัดทำสิ่งของที่เป็น
วัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป เช่น 
แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอ่ืนๆ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จำนวน   500,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง 
จาระบี ก๊าซหุงต้ม หรือน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น สำหรับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์, รถยนต์บรรทุกน้ำ, เครื่อง
ตัดหญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยา, เครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลห้วยลานและที่ยืมพัสดุมาจาก
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ในราชการที่เกี่ยวข้องกับงานเคหะและชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 
ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  35,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น เมาส์, คีย์บอดร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, 
สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันข้อมูล
แบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกำจัดไวรัส และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของกองช่างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทวัสดุสำรวจ    จำนวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพทางการสำรวจ เช่น 
บัน ไดอลูมิ เนี ยม เครื่องมือดึ งสายโทรศัพท์  และอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวกับวัสดุ สำรวจ เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
 
 
 



133 

133 
 

  หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม     306,000  บาท 
   ประเภทค่าไฟฟ้า     จำนวน  300,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า และระบบประปาหมู่บ้าน ที่ได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอ่ืน หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่อยู่ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบของกองช่าง 
เทศบาลตำบลห้วยลาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   จำนวน   6,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น 
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 
92) 

 งบลงทุน       รวม    1,243,700  บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม      682,700  บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รวม        18,900  บาท 
   1)ตู้เหล็ก แบบ 2บาน  จำนวน       11,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 
11,000 บาท เพื่อใช้ในงานของกองช่าง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และเป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2561 ข้อ 25 หน้า 14) 
   2)ตู้เหล็ก แบบ4 ลิ้นชัก  จำนวน       7,900  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ4 ลิ้นชัก  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน7,900 บาท เพ่ือใช้ใน
งานของกองช่าง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานสังเขปดังนี้  
   - มีหูลิ้นชัก 
   - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และเป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2561 ข้อ 26 หน้า 14) 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รวม    40,800  บาท 
1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจำนวน 40,800  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จำนวน 1 คัน 
เป็นเงิน 40,800 บาทเพ่ือใช้ในงานสำรวจ งานธุรการกองช่างของเทศบาลตำบลห้วยลานโดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - เป็นรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี หรือมีขนาดต่ำกว่า 110 ซีซีที่
ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า 110 ซีซี ไม่เกิน 5 ซีซี 
  - เป็นรถจักรยานยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 และ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2561 ข้อ 27 หน้า 14) 
  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รวม      13,600  บาท 

1) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 13,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 13,600 บาท เพื่อใช้ในงานสำรวจ งานธุรการกองช่างของเทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดที่เซ้นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 16 ล้านพิกเซล 
- มีระบบแฟลซในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการ

เปลี่ยน 
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 

และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 28 หน้า 14) 

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   รวม      26,500  บาท 
1) เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม  จำนวน 11,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง ระบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม จำนวน 1เครื่อง 

เป็นเงิน 11,400 บาท เพ่ือใช้ในงานของกองช่างเทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
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- เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพ้ืน 
- แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรับน้ำหนักเป็นสแตนเลท 
- ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร 
- อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 20 กรัม 
จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 

และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 29 หน้า 15) 

2) เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน1 แรงม้า     จำนวน 15,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ

7,550 บาท เป็นเงิน 15,100 บาท  เพ่ือใช้ในงานของเทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 

- มีเครื่องจักรกลต้นกำลัง เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียว ๒ จังหวะ  
- มีกำลังแรงม้าไมเ่กิน1 แรงม้า  
- ขนาดโซ่ไม่น้อยกว่า PMMC 3 3/8นิ้ว    
- แผ่นบังคับโซ่มีขนาดความยาวไม่เกิน12 นิ้ว 
- ระบบสตาร์ทเครื่องแบบดึงเชือกสตาร์ท 
- เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 

2561 และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 30 หน้า 15) 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   รวม      22,000  บาท 
1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน   จำนวน   22,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 11,000 

บาท เป็นเงิน 22,000 บาท เพ่ือใช้ในงานดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ ของ
เทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- มีเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
- พร้อมใบมีด 
จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ณ มกราคม 2561 

และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงิน
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รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 31 หน้า 15) 

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ   รวม      20,000  บาท 
1) เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) แบบดิจิตอลจำนวน 

10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์(Vernier Calipers) แบบดิจิตอล 

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท เพ่ือใช้ในงานสำรวจ และตรวจงาน ของกองช่าง 
เทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นเครื่องวัดที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 
- ผลิตจากวัสดุสแตนเลส หรือวัสดุที่ดีกว่า 
- สามารถวัดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
- สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่าง นิ้ว กับมิลลิเมตร 
- วัดความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 0.01 มิลลิเมตร 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 

2561 และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 32 หน้า 15) 

2) เทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร  จำนวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตรจำนวน 2ม้วนๆ ละ 5,000 

บาท เป็นเงิน 10,000 บาท เพ่ือใช้ในงานสำรวจ และตรวจงาน ของกองช่าง เทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- สายเทป ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหรือดีกว่า  
- สายเทปมีความยาวไม่น้อยกว่า50 เมตรหรือ 165 ฟุต 
- สายเทป มีหน้ากว้างไม่น้อยกว่า10 มิลลิเมตร  
-มีสายเทป มีหน่วยวัดเป็นมาตราเมตริก ได้แก่ มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร  
-มีช่องขีดแบ่งบอกระยะ ในหน่วยวัดมิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับแบ่งขีดทุกๆ 10 

เซนติเมตร และ 1 เมตร  
-มีหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง จาก สำนักงานกลางชั่งตวงวัด 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 

2561 และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 33 หน้า 15) 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จำนวน  41,400  บาท 
   1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน  30,000  บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.2 GHz หรือดีกว่า  
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงจงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
   เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561และเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 
34 หน้า 15) 
   2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ร า ค า 
4,300 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่กอง
ช่าง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
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   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
   เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 
ข้อ 35 หน้า 16) 
   3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 (Inkjet Printer) ราคา 7,100 
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkjetPrinter)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
7,100 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่กองช่าง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ10.2 ภาพต่อนาที(ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ8.1 ภาพต่อนาที(ipm) 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
   เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 
ข้อ 36 หน้า 16) 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   รวม     499,500  บาท 
1) เครื่องรับระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย จำนวน 499,500  บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย จำนวน 9ชุด ๆ ละ 
55,500 บาท เป็นเงิน 499,500 บาท เพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลห้วยลาน โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นเครื่องรับระบบกระจายเสียงไร้สาย ชนิด UHF-FM  
- มีเครื่องรับวิทยุ ชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงเป็นรายตัว จากแม่ข่าย  
- มีเสาอากาศพร้อมสายอากาศสำหรับภาครับ  
- มีลำโพงฮอร์น ชนิดกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 

จำนวนชุดละ 2 ตัว 
- ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียมหรือที่ดีกว่า พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง 
- มีแผงรองรับเครื่องรับวิทยุชนิดไร้สายและ น็อตยึด พร้อมอุปกรณ์ยึดจับ  
- มีกล่องใส่อุปกรณ์ และสวิทซ์ตัดไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน 
- ราคาแต่ละชุดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 

2561 และตั้งจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัด  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 37 หน้า 16) 
 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม       561,000 บาท 
   ประเภทสิ่งสาธารณูปการ    รวม501,000บาท 

   1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 11  จำนวน501,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป่าสุสาน หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา โดยมีปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 8.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 72 
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตาบลห้วยลานกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน (แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติมครั้งที ่2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 20 หน้า 5) 
 
   ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างรวม 
60,000 บาท 
   1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ สำรวจ และควบคุมงานส่ิงก่อสร้างจำนวน 60,000 
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการก่อสร้าง ออกแบบ สำรวจ บำรุง รักษา หรือซ่อมแซม
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมของเทศบาล  เช่น 
อาคาร สถานที่สาธารณะ โรงเรือน และที่ดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นในรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 31 หน้า 56) 
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)   รวม  10,000   บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม  10,000  บาท 
  หมวดค่าใช้สอย      รวม  10,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
10,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรจำนวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร ให้แก่ประชาชน
ตำบลห้วยลาน ให้เข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน  
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม
โครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 80) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  รวม    80,000  บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม    80,000   บาท 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม    80,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
80,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ตำบลห้วยลาน ตั้งไว้  10,000  บาท 
   เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม อั น พิ ทั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนทั้งชาติ  และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตาม
ห นั ง สื อ  ก ร ะ ท ร ว ง ใ น ม ห า ด ไ ท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0 8 0 8 .2 / ว  1 2 2 4   ล ง
วันที่  22 เมษายน  2552 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๔/ ว ๒๑๒๘ ลง
วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ2 หน้า 86) 
   2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในตำบลห้วยลาน ตั้ง
ไว้  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในตำบลห้วย
ลาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ7 หน้า 90) 
   3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตั้งไว้  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ11 หน้า 91) 
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   4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ตั้งไว้ 40,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ เสริมสร้างบทบาท การฝึกอบรม พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร-อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ4 หน้า 90) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 

 งานกีฬาและนันทนาการ (00262)    รวม  130,000  บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม  130,000  บาท 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม  130,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
130,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์แก่ประชาชน และส่วนราชการตั้งไว้ 50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน ให้แก่ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุและส่วนราชการ 
และอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 76)  
   2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัลต่างๆ  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดงของเด็ก ชุดการแสดง เครื่องเสียง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด 
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน ซึ่งจำเป็นและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 หน้า 69) 
   3) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 
2562ตั้งไว้ 50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 
6 ประจำปี 2562และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 หน้า 73)  
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)    รวม  107,000  บาท 
 งบดำเนินงาน       รวม  107,000  บาท 

  หมวดค่าใช้สอย      รวม  107,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆรวม  
107,000  บาท 
   1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นเงิน  50,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
เครื่องเสียง เวที  ค่าชุดการแสดง มหรสพต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 77) 
   2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เป็นเงิน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องสังฆทาน ไทยทาน จัตตุปัจจัยต่างๆ ในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 3 หน้า 76) 
   3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสรงน้ำพระธาตุจอมไคร้เป็นเงิน  20,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสรงน้ำพระธาตุจอมไคร้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายตามพิธีการด้านศาสนาที่จำเป็นและประหยัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 4 หน้า 76) 
   4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากภัตรเป็นเงิน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากภัตร ได้แก่ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายตามพิธีการด้านศาสนาที่จำเป็นและประหยัด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม
โครงการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 77) 
   5) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี เป็นเงิน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายตามพิธีการด้านศาสนาที่จำเป็นและประหยัด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนาธรรม
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 7 หน้า 77) 
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   6) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีทำบุญกัณฑ์หลอน (ออกพรรษา)เป็นเงิน  7,000  
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกัณฑ์หลอน (ออกพรรษา) และ
ค่ าใช้ จ่ าย อ่ืน  ๆ ตามโครงการที่ จ ำเป็ น และเกี่ ยวข้องกับการดำเนิ น โครงการ เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 8 หน้า 77) 
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แผนงานงบกลาง (00410) 

 งบกลาง(00411)      รวม      25,800,800บาท 
 งบกลาง        รวม      25,800,800  บาท 
  หมวดงบกลาง      รวม      25,800,800  บาท 
   ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น   จำนวน  1,487,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตามโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยลาน ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารกรุงไทย เป็นเงินต้นจำนวน 
1,487,000 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2342 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 1 หน้า 97) 
   ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย    จำนวน  150,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตามโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยลาน ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารกรุงไทย โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่   5 ข้อ 1 หน้า 97) 
   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน  215,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลตำบลห้วยลาน 
จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยปฏิบัติตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที่ มท. 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
จำนวน 181,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 34,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 หน้า 97) 
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน   16,321,200  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 -69 ปี จะ
ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้น
ไป จะได้รับ 1,000 บาท หรือส่วนของเงินเพ่ิมเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 97) 
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   ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ   จำนวน6,134,400  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตาม
มติเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) หรือส่วนของเงินเพ่ิมเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 97) 
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   จำนวน   492,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ รองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  500 
บาท ต่อเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
(แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 97) 
   ประเภทเงินสำรองจ่าย    จำนวน 100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าได้ 
เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกร และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการ
ให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 28,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 71,750 
บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 97) 
   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   รวม     340,000  บาท 
   1) เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)จำนวน 40,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ใน
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมายกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และ 
หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 1685/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 
หน้า 92) 
   2) เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน  200,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2561 โดยสมทบตามสัดส่วนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2555 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 7 หน้า 73) 
   3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลห้วยลานจำนวน  100,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลห้วยลาน ประจำปีงบประมาณ 
2561 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/
ว. 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว. 4295 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  (แผนพัฒนาสี่
ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 14 หน้า 94) 
   ประเภทเงินช่วยพิเศษ    รวม  30,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ได้แก่ เงินช่วยค่าทำศพ เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึง
แก่ความตาย พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 98) 
   ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 
440,200 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายรับ ประจำปี 2562 ไม่รวมเงินกู้หรือเงินอุดหนุน พันธบัตร และเงินที่มีผู้อุทิศให้  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และหนังสือ
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ.  
2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)  เป็นเงิน 36,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 
เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ.  2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 
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30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
 
 
   ประเภทเงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ  เป็นเงิน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ สำหรับผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 
เป็นไปตาม หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ.  2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 
30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ  เป็นเงิน 25,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (แผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 93) 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

หมวด/ประเภทรายจา่ย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

ค่าชำระดอกเบีย้ 150,000                 150,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับ
บำนาญ 

25,000                 25,000 

เงินช่วยพิเศษ 30,000                 30,000 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                     
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

40,000                 40,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลห้วยลาน 

100,000                 100,000 

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

200,000                 200,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 492,000                 492,000 
ค่าชำระหนี้เงินต้น 1,487,000                 1,487,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 215,000                 215,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,321,200                 16,321,200 
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ 30,000         30,000 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

440,200         440,200 

สำรองจ่าย 100,000         100,000 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,134,400         6,134,400 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 
(ชคบ.) 

36,000         36,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

                120,000 120,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                1,490,400 1,490,400 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

                198,720 198,720 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 695,520 695,520 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

                120,000 120,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       1,403,000     950,000 289,000 1,710,000 4,352,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       53,000         220,000 273,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง       159,000     100,000 30,000 178,000 467,000 
เงินเดือนพนักงาน       2,097,900   403,000 1,689,000 352,100 6,114,000 10,656,000 
เงินอื่นๆ                 5,000 5,000 
เงินวิทยฐานะ             168,000     168,000 

  เงินประจำตำแหน่ง       78,000         264,000 342,000 
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หมวด/ประเภทรายจา่ย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       15,000     30,000 5,000 30,000 80,000 
ค่าเบี้ยประชุม                 5,000 5,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

              30,000 50,000 80,000 

ค่าเช่าบ้าน       72,000   36,000 36,000   198,000 342,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

      5,000   3,000 4,000 5,000 10,000 27,000 

ค่าใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร                     
ค่าโฆษณา เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ ์

          2,000     10,000 12,000 

ค่าโฆษณา เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ (สำนกัปลัด) 

              5,000   5,000 

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสอื 
หรือเข้าปกหนังสอืหรอืจัดทำ
เอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การดำเนนิงานตามภารกิจและ
อำนาจหน้าทีข่องเทศบาล 

          2,000 7,000     9,000 

ค่าจ้างเหมาบรกิาร       100,000   10,000 15,000   100,000 225,000 
ค่าจ้างเหมาบรกิาร กองคลัง                 20,000 20,000 
ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร                 50,000 50,000 
ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร กองคลัง                 48,000 48,000 
ค่าเช่ารถรับ-ส่งเด็กนักเรยีน             367,500     367,500 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา 

                260,000 260,000 

  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสือ 
เข้าปกหนังสือ 

      10,000         10,000 20,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
ดำเนนิงาน 

ค่าใช้สอย 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสือ 
เข้าปกหนังสือ (สำนักปลัด) 

              2,000   2,000 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสือ 
เข้าปกหนังสือ กองคลัง 

                3,000 3,000 

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

      20,000   10,000       30,000 

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ (สำนกัปลัด) 

              10,000   10,000 

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ กองคลัง 

                50,000 50,000 

ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สำนกัปลัด 

                50,000 50,000 

ค่าธรรมเนยีมและลงทะเบียน
ต่างๆ 

            30,000     30,000 

รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและ
พิธีการ 

            4,000   28,000 32,000 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ 

                    

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล 

            4,000   2,000 6,000 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับโครงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สนิ
กองคลัง 

                50,000 50,000 

  
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับโครงการ
เทศบาลเพือ่ประชาชน (เทศบาล
สัญจร) 

                10,000 10,000 

  
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ของเทศบาล 

                5,000 5,000 

 



 

154 
 

หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
ดำเนนิงาน 

ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี
ทำบุญตานก๋วยสลากภัตร 

  10,000               10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์

  50,000               50,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนั
เข้าพรรษา 

  10,000               10,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัเดก็
แห่งชาต ิ

  30,000               30,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสรงน้ำ
พระธาตจุอมไคร ้

  20,000               20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย                 5,000 5,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
ประเพณทีำบุญกัณฑ์หลอน (ออก
พรรษา) 

  7,000               7,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
ประเพณแีห่ไม้ค้ำศร ี

  10,000               10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ
ปัญหาไฟป่า และหมอกควนั 

              20,000   20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
พื้นฐาน 

                10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศนูย์
ปฏิบัติการรว่มป้องกันและลด
อุบัติเหตุอุบัติภยับนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสำคัญและวนัหยุด
ต่อเนื่อง 

              20,000   20,000 

  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและลดอุบัติภยัทาง
ถนน 

              10,000   10,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
ดำเนนิงาน 

ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อม
แผนอัคคีภัย 

              10,000   10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาตแิละสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ตำบล
ห้วยลาน 

    10,000             10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดนีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

          20,000       20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์

          10,000       10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกนั
และควบคุมโรคพิษสุนขับ้า 

          50,000       50,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึอบรม
และส่งเสริมอาชีพแกก่ลุ่มอาชีพใน
ตำบลห้วยลาน 

    20,000             20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคไข้เลอืดออก 

          20,000       20,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสง่เสรมิ
การจดัการขยะแบบครบวงจร 

      10,000           10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

    10,000             10,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสง่เสรมิ
และพัฒนาศักยภาพองคก์รสตร ี

    40,000             40,000 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้พัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ดอ้ยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้นอ้ย 

        10,000         10,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
ดำเนนิงาน 

ค่าใช้สอย 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล
ต้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” 
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 

  50,000               50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขนั 

                5,000 5,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม
สัมมนาและทัศนศกึษาดูงาน 

                100,000 100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหรอืส่งนกักีฬา
เข้ารว่มการแข่งขนักฬีาสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์แก่
ประชาชนและสว่นราชการ 

  50,000               50,000 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เลือกตั้งทอ้งถิน่ 

                200,000 200,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศหรอืไปอบรมสัมมนา 

      30,000   10,000 25,000 15,000 100,000 180,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศหรอืไปอบรมสัมมนา
กองคลัง 

                30,000 30,000 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

          10,000       10,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร.ในเขตเทศบาล 

              30,000   30,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไมแ้ละพวงมาลา 

                3,000 3,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติกลุม่
เสี่ยงโรคติดตอ่หรอือนัตรายจาก
การประกอบอาชีพ 

          20,000       20,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ
ดำเนนิงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอาย ุ           30,000       30,000 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

            602,250     602,250 

โครงการอาหารปลอดภยั ใส่ใจ
ผู้บริโภค 

          20,000       20,000 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 400,000 400,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครือ่งแต่งกาย               10,000   10,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       70,000       10,000 40,000 120,000 
วัสดุคอมพวิเตอร ์       35,000     18,000   70,000 123,000 
วัสดุสำรวจ       10,000           10,000 
วัสดุไฟฟ้าและวทิย ุ       100,000         10,000 110,000 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่       500,000   30,000     140,000 670,000 
วัสดุเครือ่งดับเพลิง               15,000   15,000 
วัสดุงานบ้านงานครวั             10,000   20,000 30,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์           60,000       60,000 
ค่าอาหารเสริม (นม)             675,600     675,600 
วัสดุการเกษตร       10,000         10,000 20,000 
วัสดุกอ่สร้าง       100,000         10,000 110,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่               5,000 10,000 15,000 
วัสดุสำนกังาน       40,000     16,000   150,000 206,000 
วัสดุอืน่               10,000   10,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม                 40,000 40,000 
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล             5,000   3,000 8,000 
ค่าไฟฟ้า       300,000     30,000   250,000 580,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                 25,000 25,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์       6,000     5,000   15,000 26,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม   

  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน                     
เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับสูง                 10,000 10,000 
เก้าอี้พลาสตกิ แบบมีพนักพิง                 60,000 60,000 
เก้าอี้สำนักงาน มีที่ท้าวแขน                 50,000 50,000 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทยี ู

                51,200 51,200 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน       11,000         27,500 38,500 
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก       7,900           7,900 
โต๊ะเอนกประสงค์                 10,000 10,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

                66,000 66,000 

เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

      30,000           30,000 

เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล 

                21,000 21,000 

เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
งานสำนกังาน 

                32,000 32,000 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ
กระดาษขนาด A3 (Inkjet Printer) 

      7,100           7,100 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer) 

      4,300         8,600 12,900 

เครื่องพมิพ์แบบเลเซอร ์หรือชนิด 
LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 

                13,000 13,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม   

  

งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน       22,000         11,000 33,000 
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจกัรยาน                 12,000 12,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                     
เครื่องรับระบบกระจายเสียง แบบ
ไร้สาย 

      499,500           499,500 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                     
ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลกูสูบ ไม่ต่ำกว่า 
3,000 ซีซี 

                320,000 320,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                     
เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล ขนาด 300 
กิโลกรัม 

      11,400           11,400 

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไมเ่กนิ 1 แรงม้า       15,100           15,100 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียรธ์รรมดา 

      40,800       40,800   81,600 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีด 16 ล้านพิกเซล 

      13,600           13,600 

เครื่องมัลติมเิดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA  ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens 

                28,200 28,200 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเสน้ทแยงมุม 150 นิ้ว 

                21,800 21,800 

โทรทัศน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV  ระดับความละเอยีด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว 

                35,400 35,400 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม   

  

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำรวจ                     
เครื่องมือวัด เวอร์เนยีร์คาลิปเปอร์ 
(Vernier Caliper) แบบดิจิตอล 

      10,000           10,000 

เทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร       10,000           10,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                     
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป่า
สุสาน หมูท่ี่ 11 ตำบลห้วยลาน 

      501,000           501,000 

ค่าจ้างที่ปรกึษาซ่ึงเกี่ยวกับ
สิ่งก่อสร้างหรอืเพือ่ให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

                    

ค่าจ้างที่ปรกึษาในการออกแบบ 
สำรวจ และควบคุมงานสิ่งก่อสร้าง 

      60,000           60,000 

งบ
รายจ่าย

อื่น 
 

รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น                     
ค่าจ้างที่ปรกึษาเพือ่ศึกษา วิจยั 
ประเมนิผล หรอืพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดนิ และ/หรอืสิ่งก่อสร้าง 

                10,000 10,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                    

เงินอดุหนุนองคก์ารบริหารส่วน
ตำบลคือเวยีงตามโครงการตัง้
งบประมาณสนับสนุนศนูยช์่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดับ
อำเภอ 

                16,000 16,000 
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หมวด/ประเภทรายจ่าย 

   แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม   

  

งบเงิน
อุดหนนุ 

เงินอดุหนุน 
 

เงินอดุหนุนเอกชน           
เงินอดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

          320,000       320,000 

เงินอดุหนุนส่วนราชการ                     
เงินอดุหนุนจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(สพฐ.) 

            1,172,000     1,172,000 

รวม 25,800,800 237,000 80,000 6,467,600 10,000 1,066,000 5,963,350 923,900 14,554,340 55,102,990 

 
 


