
 

 

 
เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

 
 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 



เทศบาลตําบลหวยลาน
เขต/อําเภอ ดอกคําใต    จังหวัดพะเยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49  หมูที่  8  ซอย-  ถนนพะเยา  -  เชียงคํา  แขวง/ตําบล หวยลาน
  เขต/อําเภอ ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  56120

พื้นที่ 88.84 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,936 คน
ชาย 4,271 คน

หญิง 4,665 คน

ขอมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลหวยลาน
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยลาน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหวยลาน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหวยลานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวยลานจึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 50,824,130.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,705,074.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,314,333.41 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 1,364,000.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 62,345,952.53 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 76,572.25 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 575,397.77 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 362,889.03 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,850.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,915,716.90 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 38,409,526.58 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 271,984.80 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 48,786,154.13 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 23,937,105.47 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,041,252.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,965,167.24 บาท

งบลงทุน จํานวน 345,460.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,497,169.42 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 271,984.80 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 10,279,519.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 366,720.25 796,800.00 797,700.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

549,800.55 318,100.00 317,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 504,171.25 350,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,108.00 6,200.00 10,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 100.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,480,800.05 1,471,200.00 1,525,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,560,188.89 23,264,100.00 23,575,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,560,188.89 23,264,100.00 23,575,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,315,736.24 33,300,000.00 36,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,315,736.24 33,300,000.00 36,900,000.00

รวม 62,356,725.18 58,035,300.00 62,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 23,170,465.91 27,573,760.00 26,278,300.00

งบบุคลากร 16,228,970.00 20,632,740.00 21,196,560.00

งบดําเนินงาน 6,555,032.87 6,666,400.00 8,086,340.00

งบลงทุน 1,062,120.00 1,636,400.00 4,831,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,331,739.38 1,516,000.00 1,592,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 48,348,328.16 58,035,300.00 62,000,000.00

รวม 48,348,328.16 58,035,300.00 62,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลหวยลาน

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลห้วยลาน

อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,554,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,315,980

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,288,660

แผนงานสาธารณสุข 1,381,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,836,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 235,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,278,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 12,223,640 0 0 12,223,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,599,000 0 0 9,599,000

งบดําเนินงาน 2,495,300 10,000 1,475,000 3,980,300
    ค่าตอบแทน 555,300 0 300,000 855,300

    ค่าใช้สอย 1,013,000 10,000 990,000 2,013,000

    ค่าวัสดุ 540,000 0 155,000 695,000

    ค่าสาธารณูปโภค 387,000 0 30,000 417,000

งบลงทุน 167,500 0 151,600 319,100
    ค่าครุภัณฑ์ 167,500 0 151,600 319,100

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000
    รายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 16,000 0 0 16,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 16,000 0 0 16,000

                              รวม 14,917,440 10,000 1,626,600 16,554,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 726,000 0 726,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 726,000 0 726,000

งบดําเนินงาน 365,480 217,000 582,480
    ค่าตอบแทน 104,000 0 104,000

    ค่าใช้สอย 34,000 107,000 141,000

    ค่าวัสดุ 56,000 110,000 166,000

    ค่าสาธารณูปโภค 171,480 0 171,480

งบลงทุน 7,500 0 7,500
    ค่าครุภัณฑ์ 7,500 0 7,500

                              รวม 1,098,980 217,000 1,315,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,272,900 0 3,272,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,272,900 0 3,272,900

งบดําเนินงาน 88,000 1,653,760 1,741,760
    ค่าตอบแทน 59,000 0 59,000

    ค่าใช้สอย 21,000 887,760 908,760

    ค่าวัสดุ 8,000 723,000 731,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 43,000 43,000

งบลงทุน 0 18,000 18,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,256,000 1,256,000
    เงินอุดหนุน 0 1,256,000 1,256,000

                              รวม 3,360,900 2,927,760 6,288,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 593,240 0 0 593,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 593,240 0 0 593,240

งบดําเนินงาน 252,000 20,000 189,000 461,000
    ค่าตอบแทน 164,000 0 0 164,000

    ค่าใช้สอย 59,000 20,000 80,000 159,000

    ค่าวัสดุ 29,000 0 109,000 138,000

งบลงทุน 7,500 0 0 7,500
    ค่าครุภัณฑ์ 7,500 0 0 7,500

งบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

                              รวม 852,740 20,000 509,000 1,381,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                              รวม 20,000 20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 4,380,780 0 0 4,380,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,380,780 0 0 4,380,780

งบดําเนินงาน 965,800 0 10,000 975,800
    ค่าตอบแทน 37,000 0 0 37,000

    ค่าใช้สอย 165,800 0 10,000 175,800

    ค่าวัสดุ 480,000 0 0 480,000

    ค่าสาธารณูปโภค 283,000 0 0 283,000

งบลงทุน 1,124,000 3,355,700 0 4,479,700
    ค่าครุภัณฑ์ 64,000 0 0 64,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,060,000 3,355,700 0 4,415,700

                              รวม 6,470,580 3,355,700 10,000 9,836,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

                              รวม 90,000 90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 140,000 95,000 235,000
    ค่าใช้สอย 130,000 95,000 225,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                              รวม 140,000 95,000 235,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 26,278,300 26,278,300
    งบกลาง 26,278,300 26,278,300

                              รวม 26,278,300 26,278,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,554,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,315,980

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,288,660

แผนงานสาธารณสุข 1,381,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,836,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 235,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,278,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลห้วยลาน และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดพะเยา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลห้วยลาน
อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลห้วยลาน
อําเภอ ดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 740,000.00 0.00 % 740,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 176,381.56 179,666.00 178,517.88 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 136,088.45 136,339.25 130,209.37 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 23,334.00 36,101.00 51,901.00 52,000.00 1.92 % 53,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 6,492.00 7,392.00 6,092.00 4,800.00 -2.08 % 4,700.00

รวมหมวดภาษีอากร 342,296.01 359,498.25 366,720.25 796,800.00 797,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,007.90 1,969.10 1,862.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 780.00 740.00 480.00 700.00 0.00 % 700.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

420.00 440.00 230.00 400.00 25.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,810.00 5,180.00 5,090.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 3,140.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,490.00 1,160.00 1,450.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 569,551.00 21,024.00 533,006.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

0.00 7,140.00 4,620.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,326.45 1,822.39 1,142.15 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 60.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 1,820.00 1,000.00 -30.00 % 700.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 587,525.35 39,535.49 549,800.55 318,100.00 317,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 398,247.24 403,410.32 503,671.25 350,000.00 14.29 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 398,247.24 404,410.32 504,171.25 350,000.00 400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 16,700.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 18.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 3,500.00 60,090.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,700.00 3,500.00 60,108.00 6,200.00 10,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 669,442.60 693,666.39 569,993.16 650,000.00 -14.62 % 555,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,139,984.94 10,640,313.68 10,277,205.60 9,600,000.00 4.17 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,305,695.57 3,583,282.86 3,334,107.40 3,500,000.00 -8.57 % 3,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 69,133.61 109,403.12 82,333.92 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 1,880,711.64 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,532,293.80 7,222,050.56 7,810,636.93 7,200,000.00 4.17 % 7,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 75,097.77 58,930.23 74,438.40 58,000.00 3.45 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 58,666.53 56,391.23 68,908.48 56,000.00 7.14 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,810,763.00 2,107,797.00 2,342,565.00 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,541,789.46 24,471,835.07 24,560,188.89 23,264,100.00 23,575,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:02:05 หน้า : 3/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

33,100,308.53 33,845,114.43 36,315,736.24 33,300,000.00 10.81 % 36,900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,100,308.53 33,845,114.43 36,315,736.24 33,300,000.00 36,900,000.00
รวมทุกหมวด 54,986,866.59 59,123,893.56 62,356,725.18 58,035,300.00 62,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลห้วยลาน

อ.ดอกคําใต้  จ.พะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 797,700 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 740,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 53,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 4,700 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 317,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 100 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 100 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 100 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 100 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 300,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 100 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 700 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,200 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,575,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 555,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,200,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 36,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 36,900,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,437,914.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,572,154.00 2,508,720.00 2,508,720.00 2,624,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,487,345.00 5,004,656.00 5,206,091.00 6,092,400.00 14.57 % 6,980,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 146,612.00 121,950.00 232,000.00 -14.66 % 198,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลห้วยลาน
อําเภอดอกคําใต้    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 222,000.00 262,759.00 270,000.00 264,000.00 0 % 264,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,499,112.00 1,441,114.00 1,637,574.00 1,948,000.00 0.62 % 1,960,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 237,567.00 202,580.00 187,769.00 178,000.00 7.87 % 192,000

เงินอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,530,024.00 7,057,721.00 7,423,384.00 8,719,400.00 9,599,000
รวมงบบุคลากร 9,102,178.00 9,566,441.00 9,932,104.00 11,344,040.00 12,223,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

4,000.00 0.00 1,600.00 57,100.00 75.13 % 100,000

คาเบี้ยประชุม 1,312.50 1,312.50 1,312.50 5,000.00 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 189,000.00 197,000.00 228,800.00 312,500.00 15.84 % 362,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,315.00 23,200.00 25,800.00 58,300.00 42.88 % 83,300

รวมค่าตอบแทน 216,627.50 221,512.50 257,512.50 437,900.00 555,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 315,184.45 345,194.60 0.00 0.00 0 % 0

คาโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 79,100.00 118,000.00 0 % 118,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 33,777.35 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0.00 0.00 194,705.75 20,000.00 0 % 20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ สํานัก
ปลัด

0.00 0.00 167,596.00 95,000.00 -5.26 % 90,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,000.00 12,070.00 17,095.00 41,000.00 34.15 % 55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาใช้จายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรของเทศบาล

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแขงขัน

0.00 8,000.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดแขงขัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

134,550.00 0.00 228,800.00 264,580.00 -81.1 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 135,420.00 232.3 % 450,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

215,467.00 218,273.50 120,450.00 200,000.00 -50 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,000.00 1,000.00 7,300.00 7,800.00 66.67 % 13,000

ฝึกอบรมประดิษฐดอกไม้จันทแกประชาชน
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุยเดช

9,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 691,181.45 584,538.10 848,824.10 960,800.00 1,013,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 154,819.00 126,896.00 159,707.15 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,740.00 7,570.00 8,000.00 25 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,210.00 37,440.00 8,425.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 8,165.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,800.00 3,000.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 135,294.00 132,795.00 157,235.18 200,000.00 50 % 300,000

วัสดุการเกษตร 7,070.00 21,910.00 2,410.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,800.00 6,475.00 61,150.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 42,410.00 29,320.00 29,710.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 359,403.00 360,576.00 434,372.33 483,000.00 540,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 215,401.53 235,774.48 315,699.44 305,200.00 -1.7 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบริการโทรศัพท 14,160.38 8,750.46 8,650.95 15,000.00 20 % 18,000

คาบริการไปรษณีย 3,432.00 7,906.00 3,141.00 6,000.00 0 % 6,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 38,665.00 41,730.00 39,735.00 51,000.00 17.65 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 271,658.91 294,160.94 367,226.39 380,200.00 387,000
รวมงบดําเนินงาน 1,538,870.86 1,460,787.54 1,907,935.32 2,261,900.00 2,495,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับสูง 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เก้าอี้อเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 บีทียู

0.00 0.00 50,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 6/12/2563  14:02 หน้า : 5/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0 % 5,500

โต๊ะพับอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

พระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ 10 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 1,364,000.00 -100 % 0

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  

799,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart 
card Reader)

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 799,000.00 97,000.00 94,300.00 1,424,300.00 167,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 799,000.00 97,000.00 94,300.00 1,424,300.00 167,500
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1) เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล
ป่าซาง ตามโครงการตั้งงบประมาณสนับ
สนุนศูนยชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 6/12/2563  14:02 หน้า : 7/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปงบประมาณ พ
.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลคือเวียง 
ตามโครงการตั้งงบประมาณสนับสนุนศูนย
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000
รวมงบเงินอุดหนุน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,456,048.86 11,140,228.54 11,950,339.32 15,056,240.00 14,917,440
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพื้นฐาน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 267,050.00 330,000.00 -9.09 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 267,050.00 330,000.00 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 97,179.45 109,955.70 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ กองคลัง 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -57.14 % 30,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร กองคลัง 0.00 0.00 30,535.30 48,000.00 4.17 % 50,000
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
กองคลัง

0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ กอง
คลัง

0.00 0.00 64,900.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

4,752.00 4,752.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

0.00 33,508.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา  กองคลัง

0.00 0.00 43,442.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 244,415.67 525,753.33 840,956.71 650,000.00 7.69 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 346,347.12 673,969.03 979,834.01 1,061,000.00 990,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,780.70 53,898.90 83,694.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 4,752.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,010.00 6,830.00 9,000.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 104,790.70 60,728.90 97,446.00 135,000.00 155,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 28,618.00 23,827.00 22,008.00 55,000.00 -45.45 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,618.00 23,827.00 22,008.00 55,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 479,755.82 758,524.93 1,366,338.01 1,581,000.00 1,475,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,600

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 16,500.00 0.00 100 % 22,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

เครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมรถยนตบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรลูกสูบ ไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

0.00 0.00 375,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 391,500.00 0.00 151,600
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 391,500.00 0.00 151,600

รวมงานบริหารงานคลัง 479,755.82 758,524.93 1,757,838.01 1,581,000.00 1,626,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,935,804.68 11,898,753.47 13,708,177.33 16,647,240.00 16,554,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 310,680.00 327,120.00 343,860.00 369,500.00 5.01 % 388,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 263,160.00 272,520.00 282,120.00 299,500.00 3.51 % 310,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 45,780.00 36,720.00 36,000.00 -22.22 % 28,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 621,840.00 645,420.00 662,700.00 705,000.00 726,000
รวมงบบุคลากร 621,840.00 645,420.00 662,700.00 705,000.00 726,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 33,600.00 69,600.00 70,000.00 0 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 12,500.00 29,000.00 0 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 33,600.00 82,100.00 104,000.00 104,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธ (สํานัก
ปลัด)

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
(สํานักปลัด)

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ (สํานัก
ปลัด)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

1,842.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

0.00 2,042.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,842.00 7,042.00 0.00 19,000.00 34,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 57,180.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,400.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 33,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 93,280.00 0.00 0.00 0.00 56,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 162,480

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 171,480
รวมงบดําเนินงาน 100,122.00 40,642.00 82,100.00 123,000.00 365,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 7,500
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 721,962.00 686,062.00 744,800.00 844,000.00 1,098,980
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดการปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้อง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญและวันหยุดตอ
เนื่อง

40,800.00 4,800.00 6,000.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน 
ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน 

15,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 27,000.00 0 % 27,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ใน
เขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 56,400.00 4,800.00 6,000.00 67,000.00 107,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 4,850.00 1,000.00 400 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 9,650.00 50,000.00 -50 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 6,750.00 10,000.00 200 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0.00 0.00 8,500.00 10,000.00 300 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 29,750.00 81,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 56,400.00 4,800.00 35,750.00 148,000.00 217,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 56,400.00 4,800.00 35,750.00 148,000.00 217,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 778,362.00 690,862.00 780,550.00 992,000.00 1,315,980

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,468,440.00 274,419.00 149,240.00 1,780,400.00 12.43 % 2,001,700

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 881,400.00 0.00 0.00 970,500.00 2.83 % 998,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 75,120.00 0.00 0.00 33,000.00 -60 % 13,200

เงินอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -16.36 % 92,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,424,960.00 274,419.00 149,240.00 3,061,900.00 3,272,900
รวมงบบุคลากร 2,424,960.00 274,419.00 149,240.00 3,061,900.00 3,272,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 59,000.00 0.00 12,500.00 55,000.00 0 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 95,000.00 12,000.00 12,500.00 59,000.00 59,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,800.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

6,004.00 1,624.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 25,804.00 5,924.00 0.00 21,000.00 21,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,196.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,984.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 7,140.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 42,320.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 23,917.90 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,655.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบริการโทรศัพท 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,642.90 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 191,766.90 17,924.00 12,500.00 88,000.00 88,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,616,726.90 292,343.00 161,740.00 3,171,900.00 3,360,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,272,672.00 1,350,300.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 908,160.00 936,000.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 48,360.00 25,380.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,229,192.00 2,311,680.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 0.00 2,229,192.00 2,311,680.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 46,170.00 13,170.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 46,170.00 13,170.00 0.00 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 280,047.00 299,884.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

0.00 0.00 0.00 2,000.00 250 % 7,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 301,000.00 2.99 % 310,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0 % 28,800

คาเชารถรับ-สงเด็กนักเรียน 0.00 0.00 278,922.00 0.00 0 % 0

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 13,200.00 5,000.00 200 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 150 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

0.00 8,578.00 2,436.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

739,200.00 517,860.00 635,300.00 708,700.00 -31.57 % 484,960

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,019,247.00 826,322.00 929,858.00 1,064,500.00 887,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0.00 11,164.00 9,168.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 9,888.00 9,874.00 10,000.00 0 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 657,162.34 611,086.70 621,387.04 770,600.00 -9.16 % 700,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 5,190.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 657,162.34 637,328.70 640,429.04 793,600.00 723,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 18,869.28 18,876.28 30,000.00 -16.67 % 25,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 4,045.00 4,835.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 1,177.00 1,284.00 5,000.00 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 24,091.28 24,995.28 40,000.00 43,000
รวมงบดําเนินงาน 1,676,409.34 1,533,911.98 1,608,452.32 1,898,100.00 1,653,760

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,224,520.00 1,190,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนจายเป็นคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

0.00 0.00 1,171,000.00 1,180,000.00 6.44 % 1,256,000

รวมเงินอุดหนุน 1,224,520.00 1,190,000.00 1,171,000.00 1,180,000.00 1,256,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,224,520.00 1,190,000.00 1,171,000.00 1,180,000.00 1,256,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,900,929.34 4,953,103.98 5,091,132.32 3,078,100.00 2,927,760
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ
ประจําหมูบ้านตําบลห้วยลาน

86,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 86,880.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 86,880.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 86,880.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานการศึกษา 5,604,536.24 5,245,446.98 5,252,872.32 6,250,000.00 6,288,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 359,400.00 368,079.00 379,320.00 409,000.00 4.95 % 429,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 44,850.00 140,000.00 2.14 % 143,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 6,961.00 22,000.00 -4.55 % 21,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 359,400.00 368,079.00 431,131.00 571,000.00 593,240
รวมงบบุคลากร 359,400.00 368,079.00 431,131.00 571,000.00 593,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 12,000.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 12,000.00 38,500.00 44,000.00 164,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,400.00 34,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 150 % 5,000
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คาจ้างถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0 % 32,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

8,988.00 4,162.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 39,388.00 38,962.00 32,000.00 51,000.00 59,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000
รวมงบดําเนินงาน 75,388.00 50,962.00 70,500.00 95,000.00 252,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 434,788.00 419,041.00 501,631.00 666,000.00 852,740
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 20,000

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 20,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 39,600.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
พิษสุนัขบ้า 

0.00 39,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

29,550.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติด
เชื้อโรคไวรัส โคโรนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเสี่ยงโรค
ติดตอหรืออันตรายจากการประกอบอาชีพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดโรค จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 51,000.00 -100 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจผู้บริโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดินอยางเข้มแข็งและยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 29,550.00 69,600.00 39,600.00 76,000.00 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,900.00 30,000.00 33,768.90 36,000.00 38.89 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 36,000.00 50,400.00 54,000.00 54,000.00 0 % 54,000

รวมค่าวัสดุ 65,900.00 80,400.00 87,768.90 90,000.00 109,000
รวมงบดําเนินงาน 95,450.00 150,000.00 127,368.90 166,000.00 189,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 320,000.00 0 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 95,450.00 150,000.00 127,368.90 486,000.00 509,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 530,238.00 569,041.00 628,999.90 1,202,000.00 1,381,740
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการให้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,052,440.00 959,470.00 1,075,500.00 1,397,800.00 63.22 % 2,281,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 20,385.00 11,280.00 2,220.00 10,000.00 300 % 40,000

เงินประจําตําแหนง 60,000.00 54,700.00 60,000.00 60,000.00 30 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 762,380.00 545,200.00 1,435,700.00 1,599,400.00 11.73 % 1,787,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 123,820.00 76,450.00 168,695.00 168,000.00 15.64 % 194,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,019,025.00 1,647,100.00 2,742,115.00 3,235,200.00 4,380,780
รวมงบบุคลากร 2,019,025.00 1,647,100.00 2,742,115.00 3,235,200.00 4,380,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 27,000.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00 13,000.00 18,000.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 2,400.00 13,000.00 45,000.00 37,000.00 37,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 748,050.00 657,675.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 131,100.00 189,000.00 -47.09 % 100,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,800

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0.00 0.00 24,150.00 15,000.00 0 % 15,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือไปอบรม
สัมมนา

12,038.00 19,296.00 9,928.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 760,088.00 676,971.00 165,178.00 226,000.00 165,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,452.00 41,441.00 31,555.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,196.00 144,676.00 178,242.00 170,000.00 -70.59 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 54,603.00 124,671.00 0.00 80,000.00 -50 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,090.80 82,290.00 0.00 85,000.00 -41.18 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 316,981.70 387,659.20 179,352.20 400,000.00 -25 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0.00 5,630.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 42,480.00 20,730.00 15,840.00 60,000.00 -83.33 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 523,803.50 807,097.20 404,989.20 825,000.00 480,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 57,527.18 270,281.06 319,779.18 460,000.00 -39.13 % 280,000
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คาบริการโทรศัพท 0.00 1,344.99 1,221.94 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 57,527.18 271,626.05 321,001.12 463,000.00 283,000
รวมงบดําเนินงาน 1,343,818.68 1,768,694.25 936,168.32 1,551,000.00 965,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต ขนาดไมเกิน 1 แรงม้า    0.00 0.00 14,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

ชุดทดสอบ 0.00 0.00 0.00 11,400.00 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

กล้องวัดระดับ กําลังขยาย 28-32 เทา พร้อม
อุปกรณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000
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เครื่องมือวัด เวอรเนียรคาลิปเปอร (Vernier 
Caliper) แบบดิจิตอล

0.00 0.00 9,720.00 0.00 0 % 0

เทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร 0.00 0.00 8,900.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 73,320.00 27,400.00 64,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการกอ
สร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการกอสร้างหรือภายหลังการ
กอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างป้อมยามหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,000

กอสร้างห้องน้ําหลังสํานักงานเทศบาลตําบล
ห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 662,000

กอสร้างอาคารเอนกประสงคป่าสุสาน หมูที่ 
11 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 443,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาซอมแซมสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า บ้าน
วังขอนแดง หมูที่ 11 ตําบลห้วยลาน 

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้าง หรือเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้าง หรือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ สํารวจ และ
ควบคุมงานสิ่งกอสร้าง 

60,000.00 91,251.00 60,000.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 557,000.00 91,251.00 503,000.00 0.00 1,060,000
รวมงบลงทุน 557,000.00 91,251.00 576,320.00 27,400.00 1,124,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,919,843.68 3,507,045.25 4,254,603.32 4,813,600.00 6,470,580
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างอาคารอเนกประสงค ป่าสุสาน หมูที่ 
13

464,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

กอสร้างอาคารอเนกประสงค ป่าสุสาน หมูที่ 
8      

463,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมีไหล
ทาง หมูที่ 9 ตําบลห้วยลาน อําเภอดอก
คําใต้ จังหวัดพะเยา

0.00 0.00 0.00 81,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม ชนิดไมมีไหล
ทาง หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 315,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 10 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,900
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 15 ตําบลห้วยลาน อําเภอ
ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 16 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 203,600

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 497,600

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 93,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 310,400

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 5 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 105,900

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 6 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 141,600

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 8 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 347,900

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่ 9 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 378,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไมมี
ไหลทาง หมูที่9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 272,700
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 
หมูที่ 5 ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา

0.00 0.00 0.00 107,700.00 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 
ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 187,200

กอสร้างทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,000

กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 
ตําบลห้วยลาน (2ชวง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 82,300

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 8 สายรองขี้นา
ตะวันตก

0.00 426,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 928,300.00 426,700.00 0.00 222,700.00 3,355,700
รวมงบลงทุน 928,300.00 426,700.00 0.00 222,700.00 3,355,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลห้วย
ลาน

0.00 0.00 144,739.38 0.00 0 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 146,606.93 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 146,606.93 144,739.38 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 146,606.93 144,739.38 0.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 928,300.00 573,306.93 144,739.38 222,700.00 3,355,700

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร

0.00 1,950.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,950.00 9,000.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,950.00 9,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 1,950.00 9,000.00 10,000.00 10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,848,143.68 4,082,302.18 4,408,342.70 5,046,300.00 9,836,280
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 คาใช้จายในการจัดทําเวทีประชาคม/จัดทํา
แผนชุมชน 

13,030.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,030.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 13,030.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,030.00 0.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและสร้างความปรองดอง สมานฉันท 
ตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและสงเสริม
อาชีพแกกลุมอาชีพในตําบลห้วยลาน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพองคกรสตรี

0.00 0.00 39,000.00 50,000.00 0 % 50,000

คาใช้จายในโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพองคกรสตรี 

48,800.00 47,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,800.00 47,000.00 39,000.00 90,000.00 90,000
รวมงบดําเนินงาน 48,800.00 47,000.00 39,000.00 90,000.00 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 48,800.00 47,000.00 39,000.00 90,000.00 90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 61,830.00 47,000.00 39,000.00 90,000.00 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 29,970.00 30,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการแขงขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 6 ประจําป 2562

0.00 0.00 49,580.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการแขงขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 7 ประจําป 2563

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการแขงขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 8 ประจําป 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแขงขัน

50,000.00 81,860.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดหรือสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทแกประชาชน และสวนราชการ

0.00 0.00 142,020.00 5,000.00 900 % 50,000

สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ป 2564 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 50,000.00 81,860.00 221,570.00 85,000.00 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000.00 81,860.00 221,570.00 85,000.00 140,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 50,000.00 81,860.00 221,570.00 85,000.00 140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีทําบุญ
ตานก๋วยสลากภัตร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
 

0.00 0.00 110,500.00 79,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 8,250.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการจัดงานสรงน้ําพระธาตุ
จอมไคร้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการจัดงานสรงน้ําพระธาตุ
จอมไคร้  

0.00 0.00 19,600.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีทําบุญ
กัณฑหลอน (ออกพรรษา)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหไม้ค้ํา
ศรี

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหไม้ค้ํา
ศรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแขงขัน

122,523.00 160,450.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดงานประเพณีทําบุญตานก๋วยสลากภัตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

สืบสานประเพณีทําบุญกัณฑหลอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 122,523.00 160,450.00 138,350.00 139,000.00 95,000
รวมงบดําเนินงาน 122,523.00 160,450.00 138,350.00 139,000.00 95,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 122,523.00 160,450.00 138,350.00 139,000.00 95,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 172,523.00 242,310.00 359,920.00 224,000.00 235,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 1,487,000.00 1,487,000.00 1,487,000.00 1,462,000.00 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 164,135.06 114,501.86 76,102.11 50,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 194,534.00 176,972.00 238,437.00 254,000.00 0 % 254,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 9,800.00 11,700.00 70.94 % 20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,756,600.00 13,485,500.00 14,366,100.00 18,031,200.00 -1.66 % 17,732,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,135,200.00 5,428,800.00 5,658,400.00 6,259,200.00 6.29 % 6,652,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 432,000.00 461,000.00 458,000.00 480,000.00 0 % 480,000

สํารองจาย 75,460.00 13,143.00 100,000.00 69,660.00 27.48 % 88,800

รายจายตามข้อผูกพัน 334,230.90 336,952.46 0.00 0.00 0 % 0

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

0.00 0.00 36,567.00 42,300.00 0 % 42,300

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วย
ลาน

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

400,586.00 405,169.00 440,059.80 495,000.00 1.41 % 502,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 10,500.00 0.00 0.00 22,700.00 -55.95 % 10,000

รวมงบกลาง 20,990,245.96 21,909,038.32 23,170,465.91 27,573,760.00 26,278,300
รวมงบกลาง 20,990,245.96 21,909,038.32 23,170,465.91 27,573,760.00 26,278,300
รวมงบกลาง 20,990,245.96 21,909,038.32 23,170,465.91 27,573,760.00 26,278,300

รวมแผนงานงบกลาง 20,990,245.96 21,909,038.32 23,170,465.91 27,573,760.00 26,278,300
รวมทุกแผนงาน 44,921,683.56 44,684,753.95 48,348,328.16 58,035,300.00 62,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลห้วยลาน

อําเภอ ดอกคําใต้   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,917,440 บาท

งบบุคลากร รวม 12,223,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320
 บาท       

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก
เทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท      
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกําหนด จํานวน 1
 คน เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800
 บาท      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รอง
ประธานสภา และสมาชิกสภา ดังนี้
   1) ประธานสภา เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 182,160 บาท
   2) รองประธานสภา เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 149,040 บาท
   3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท ต่อ
คน จํานวน 10 คน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,599,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,980,000 บาท

1)  เงินเดือนพนักงาน สํานักปลัด   จํานวน  4,279,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป จํานวน 11 อัตรา ของสํานักปลัด  ดังนี้ ปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝายอํานวย
การ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นัก
พัฒนาชุมชน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักทรัพยากร
บุคคล  เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร  
2) เงินเดือนพนักงาน กองคลัง จํานวน  2,701,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 9 อัตรา ของกองคลัง ประกอบด้วย ผู้อํานวย
การกองคลัง หัวหน้าฝายบริหารการคลัง หัวหน้าฝายพัฒนาราย
ได้ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง  เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ และเจ้า
พนักงานพัสดุ   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 198,000 บาท

1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   จํานวน    60,000  บาท
   1.1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สํานัก
ปลัด  จํานวน    20,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้แก่
พนักงานเทศบาลตําบล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ประกอบ
ด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นัก
พัฒนาชุมชน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักทรัพยากร
บุคคล นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ   
   1.2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว กองคลัง จํานวน  40,000
  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับ
พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ประกอบด้วย นักวิชาการการเงิน
และบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ  
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (สํานัก
ปลัด) จํานวน 84,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัด
เทศบาล ระดับ 8 (สํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน 
3) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) (สํานัก
ปลัด)    จํานวน  54,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
งานด้านกฎหมาย ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 264,000 บาท

1.1) เงินประจําตําแหน่ง สํานักปลัด  จํานวน  186,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงาน
เทศบาล ระดับ 8 (ปลัดเทศบาล) จํานวน 1 ตําแหน่ง เดือน
ละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท, เป็นเงินประจํา
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 และเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 42,000 บาท และเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย
อํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท  
1.2) เงินประจําตําแหน่ง กองคลัง  จํานวน  78,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานคลัง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงาน
คลัง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000
 บาท และเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายพัฒนารายได้ (นัก
บริหารงานคลัง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,960,000 บาท

1.1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง สํานักปลัด  จํานวน  1,100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6
 อัตรา  ดังนี้  พนักงานขับรถ 2 อัตรา  
นักการภารโรง และคนงานทั่วไป 3 อัตรา  
1.2) ค่าจ้างพนักงานจ้าง กองคลัง  จํานวน 860,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 5 ตําแหน่ง
ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา และผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา   
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

1.1)  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สํานักปลัด จํานวน 114,700
  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับรถ 2
 อัตรา นักการภารโรง และคนงานทั่วไป 3 อัตรา
1.2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองคลัง   จํานวน 77,300
  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 5
 ตําแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา และผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา   

เงินอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 2,495,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 555,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
   1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน คณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ค่า
ปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง    ตั้งไว้ 95,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย       ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วน      ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามผลการประเมิน
และหลักเกณฑ์ที่กําหนด สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง สังกัดเทศบาลตําบลห้วยลาน ตั้งไว้ 5,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทํา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาลเช่น คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ หรือที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การกําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ105  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สํานัก
ปลัด จํานวน  3,000 บาท
    ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสํานัก
ปลัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กอง
คลัง จํานวน 2,000 บาท
    ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลังเป็น
ไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทน  การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 362,000 บาท

1) ค่าเช่าบ้าน สํานักปลัด   จํานวน  192,000  บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ค่าเช่าบ้าน กองคลัง    จํานวน   170,000  บาท
ตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 83,300 บาท

1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สํานักปลัด จํานวน  58,300  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัด ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่ม
เติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองคลัง  จํานวน  25,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง   

ค่าใช้สอย รวม 1,013,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ หรือการจ้าง
ทําโปสการ์ด การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยาย
รูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ปายประชา
สัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รถประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการ
โฆษณาเผยแพร่ที่เกี่ยวกับข้องกับการดําเนินการตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ในสํานักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้
บริการประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสาน
งาน การอํานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความ
สะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ ค่าจ้างเหมาจัด
ทําหรือปรับปรุงเว๊ปไซด์ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ในสํานัก
ปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีย่อ-ขยาย โดยมี
ปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ํา 5,000 แผ่นต่อเดือน  แผ่น
ที่ 5,001 ขึ้นไป ค่าบริการไม่เกินแผ่นละ 0.35 บาท ในอัตราเช่า
เดือนละไม่เกิน  2,400 บาท ซึ่งได้รวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่า
อะไหล่ ค่าบริการบํารุงรักษา ค่าบริการอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ใช้สําหรับงานสํานักงานที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลห้วยลาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ของ
เทศบาลตําบลห้วยลาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ในสํานักปลัด ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สํานักปลัด จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมปายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ใน
สํานักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน    8,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของเทศบาลตําบล
ห้วยลาน  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
2) ค่าเลี้ยงรับรอง   จํานวน  37,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ  
จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 
เช่น การจัดงานพิธีทางศาสนา การจัดงานวันปยมหาราช งานวัน
พ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ เป็นค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ 
พานพุ่ม ดอกไม้ เทียนแพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของ
ทางราชการที่ได้สั่งการมา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ของเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สังกัดเทศบาลตําบล
ห้วยลาน ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด ค่าอาหาร-อาหารว่าง
และ   เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่า
วิทยากร        และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม      และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557      และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่นๆ ตามนโยบายของทาง
ราชการที่ได้สั่งการมาเป็นกรณี เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในการพัฒนา
บุคคล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลห้วยลาน รวมทั้งผู้ที่ได้
รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล เช่น การจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหรือดําเนินการเลือกตั้งของ
เทศบาล รวมถึงค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการเลือกตั้ง/หน่วย
เลือกตั้งตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณียุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างและกรณีครบวาระ และกรณีคณะ
กรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้ง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งแก่ประชาชนให้
ทราบถึง สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญและอื่นๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

1) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ   เป็นเงิน   15,000
  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงห้อง
ประชุม ชุดเครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักร
กล และอื่นๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลห้วยลานที่ชํารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และ
ทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหาย เป็น
เงิน  10,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ และทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
ห้วยลาน ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพ เช่น  กระดาษ  แฟม  ดินสอ  ปากกา ไม้
บรรทัด น้ํายาลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวด
เสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึก
โรเนียว สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ จําเป็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งใช้ใน
สํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ และงาน
กิจการสภาเทศบาล เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาสําหรับใช้ในกิจกรรม หรือสถาน
ที่ ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลของ
เทศบาล เช่น หลอดไฟฟา บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน สายเชื่อมสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย สปอร์ตไลน์ สาย
ไฟฟา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟาและวิทยุ เป็นไปตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างทําสิ่งของที่มีสภาพสิ้น
เปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายในสํานักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้า
ปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาล้างจาน น้ํายา
ล้างห้องน้ํา กระดาษทิชชู กระดาษชําระ ถ้วย ชาม แก้ว
น้ํา กาแฟ หม้อ ถุงพลาสติก ถุงดํา ชั้นวางของ ที่
นอน หนอน มุ้ง เครื่องใช้ต่างๆ งานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถ้วยชาม ช้อน แก้ว
น้ํา จานรองน้ํา  และอื่นๆเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ฆ้อน แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง หิน ดิน ทราย หิน
คลุก ไม้ จอบ เสียม สี ตะปู ท่อระบายน้ํา ท่อน้ําหรือข้อต่อ และ
วัสดุอื่นๆ ใช้ในการก่อสร้างที่จําเป็นสําหรับการซ่อมแซม บํารุง
รักษา ในงานภารกิจของสํานักปลัด เป็นไปตามกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยาน
พาหนะ หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุด หรือหมดสภาพ
ไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟล์มกรอง
แสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น เป็นไปตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ก๊าซหุงต้ม หรือน้ํามัน
หล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น สําหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์
บรรทุกน้ํา, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยาของ
เทศบาลตําบลห้วยลานที่ใช้ในราชการ เป็นไปตามกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพทางการเกษตร เช่น สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ สปริงเกอร์ สายยาง จอบขุด เสียม
พรวน บัวรดน้ํา กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายส่งเครื่องสูบ
น้ํา ใบมีดเครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น ฟล์ม  ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่าเอกสารแผ่น
พับ ปายผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลห้วยลาน เป็นไปตามกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา, สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่อง
กระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
จําเป็นสําหรับการใช้งานของสํานักปลัดเทศบาล สํานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล 
เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 387,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสําหรับภายใน หรือ นอกสถานที่ของ
เทศบาลตําบลห้วยลาน, ไฟฟาสาธารณะ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่
ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบของสํานักปลัด เทศบาลตําบลห้วย
ลาน เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับที่ทําการเทศบาลตําบลห้วย
ลาน และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมของ
เทศบาล และบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลห้วยลาน เป็น
ไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทาง
ไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับ
ไปรษณีย์ ในภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล เป็นไปตามกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการราย
เดือน ค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์ ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันในการใช้บริการ
โทรคมนาคมต่างๆ เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 
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งบลงทุน รวม 167,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว โดยมี
ลักษณะ ขนาด กว้าง  56 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร  สูง 87
 เซนติเมตร  มีพนักพิงและที่นั่งเป็นโครงเหล็กบุฟองน้ํา หุ้มหนัง
เทียม และมีที่ท้าวแขน หมุนได้รอบ ปรับระดับได้
ใช้สําหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสํานัก
ปลัด เทศบาลตําบลห้วยลาน (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่อง
จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)

เก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท

เป็นจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวน 100 ตัว โดยมี
ลักษณะดังนี้ มีขนาด
กว้าง 42 เซนติเมตร ลึก 53 เซนติเมตร สูง 91 เซนติเมตร โครง
ขาเหล็กชุบโครเมียม เป็นเก้าอี้หนังบุนวมปลายขามียางรองกัน
กระแทก สามารถเก็บซ้อนกันได้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย  เพื่อใช้
ในงานประชุมสํานักงาน (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็น
เงิน 21,000 บาท เพื่อใช้สําหรับห้องงานจัดเก็บรายได้ กอง
คลัง และงานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลห้วย
ลาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บแฟม
เอกสาร 40 ช่อง จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท  โดยมี
ลักษณะตู้ทําจากเหล็กหนา สําหรับเก็บแฟมสันกว้าง 3 นิ้ว ทําจาก
เหล็กคุณภาพดี หนา    และแข็งแรงทนทาน มีล้อ 4 ล้อ เคลื่อน
ย้ายสะดวก ผ่านการล้างและพ่นกันสนิม เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
ของสํานักปลัด  (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก มีชั้นวาง 3 ชั้น สามารถปรับ
ระดับชั้นวางได้  จํานวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารของ
สํานักปลัด  (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากบัญชีมาตร
ฐานครุิภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)   

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 40,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาโต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมผ้า
คลุม จํานวน 20 ตัว  โดยมีลักษณะโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง  183 เซนติเมตร มิลลิเมตร  ลึก 60 เซนติเมตร  สูง 73.7
 เซนติเมตร หน้าบุโฟมเมก้าขาว  โครงขาเหล็กชุบ
โครเมียม  จํานวน 16 ตัว และ            
โต๊ะอเนกประสงค์โค้งมุมหน้าลึก 60  เซนติเมตร จํานวน 4
 ตัว เพื่อใช้ในงานการจัดประชุมสภาท้องถิ่นของสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้วยลาน (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 16,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่ออุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97
 ข้อ7      
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้น
ฐาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึก
ข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลประกอบ
การพัฒนา วางแผน เทศบาล ตามความจําเป็นและประหยัด เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 1,626,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,475,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือสั่งการกําหนด ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย            ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ กองคลัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้
บริการประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสาน
งาน การอํานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด  ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความ
สะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล ในสังกัดกองคลัง ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
นี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีย่อ-ขยาย โดยมี
ปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ํา 5,000 แผ่นต่อเดือน  แผ่น
ที่ 5,001 ขึ้นไป ค่าบริการไม่เกินแผ่นละ 0.35 บาท ในอัตราเช่า
เดือนละไม่เกิน  2,400 บาท ซึ่งได้รวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่า
อะไหล่ ค่าบริการบํารุงรักษา ค่าบริการอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว แต่ไม่รวมค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ใช้สําหรับงานสํานักงานที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลห้วยลาน ของกองคลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําป ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค สํานักงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วน      ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ กองคลัง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองคลัง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมปายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง เป็นเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:03:27 หน้า : 26/96



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
กองคลัง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของ
เทศบาลตําบลห้วยลาน เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่มท 0808.3/ว432 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555           และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา  กองคลัง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง  รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท

1) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ   เป็น
เงิน   400,000  บาท  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงห้อง
ประชุม ชุดเครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักร
กล และอื่นๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลห้วยลานที่ชํารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และ
ทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหาย เป็น
เงิน  300,000  บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ และทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
ห้วยลาน ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพ เช่น  กระดาษ   แฟม   ดินสอ  ปากกา ไม้
บรรทัด น้ํายาลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวด
เสียบกระดาษ กาว อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ จํา
เป็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล  ใช้ในกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น ฟล์ม  ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่าเอกสารแผ่น
พับ ปายผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ใน
ประชาสัมพันธ์งานกองคลัง เทศบาลตําบลห้วยลาน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย            ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา,สาย USB, สายเคเบิล,เมนบอร์ด,เครื่อง
กระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
จําเป็นสําหรับการใช้งานของกองคลัง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับ
ไปรษณีย์ ในภารกิจของกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 151,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 151,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 19,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว โดยมีลักษณะ
ขนาดกว้าง 56 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 87
 เซนติเมตร มีพนักพิงและที่นั่งเป็นโครงเหล็กบุฟองน้ํา หุ้มหนัง
เทียมและมีที่ท้าวแขน หมุนได้รอบ ปรับระดับได้
ใช้สําหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงาน
คลังเทศบาลตําบลห้วยลาน (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีที
ยู จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็น
เงิน 51,000 บาท เพื่อใช้สําหรับกองคลัง เทศบาลตําบลห้วย
ลาน โดยคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (โดย
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลังๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็น
เงิน 22,000 บาท เพื่อใช้ในงานเก็บเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 ของกองคลัง เทศบาลตําบลห้วยลาน โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท เพื่อใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลข่าวสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสังกัด
กองคลัง โดยคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อ
สาร (โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ใช้
สําหรับการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สังกัดกองคลัง โดยคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสาร (โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,098,980 บาท

งบบุคลากร รวม 726,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 726,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 388,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา ของสํานักปลัด  ดังนี้ เจ้าพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบดําเนินงาน รวม 365,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฏหมายว่าด้วยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการปองก้นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักปลัด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (สํานักปลัด) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ หรือการจ้าง
ทําโปสการ์ด การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยาย
รูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ปายประชา
สัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รถประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการ
โฆษณาเผยแพร่ที่เกี่ยวกับข้องกับการดําเนินการตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล สําหรับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ (สํานักปลัด) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด
สํานักปลัด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (สํานักปลัด) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมปายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ใน
สํานักปลัด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

1) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ   เป็นเงิน   5,000
  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงห้องประชุม ชุดเครื่อง
เสียง ตู้ โต๊ะ รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกล และอื่นๆ ฯลฯ ของ
เทศบาลตําบลห้วยลานที่ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และ
ทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหาย เป็น
เงิน  5,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ และทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
ห้วยลาน ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 56,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยาน
พาหนะ หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุด หรือหมดสภาพ
ไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟล์มกรอง
แสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 36,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ก๊าซหุงต้ม หรือน้ํามัน
หล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น สําหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์
บรรทุกน้ํา, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยาของ
เทศบาลตําบลห้วยลานที่ใช้ในราชการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุ
โดยสภาพทางการเกษตร เช่น สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ สปริงเกอร์ สายยาง จอบขุด เสียม
พรวน บัวรดน้ํา กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายส่งเครื่องสูบ
น้ํา ใบมีดเครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น ฟล์ม  ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่าเอกสารแผ่น
พับ ปายผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลห้วยลาน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา, สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่อง
กระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
จําเป็นสําหรับการใช้งานของสํานักปลัดเทศบาล สํานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 171,480 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสําหรับภายใน หรือ นอกสถานที่ของ
เทศบาลตําบลห้วยลาน, ไฟฟาสาธารณะ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่
ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบของสํานักปลัด เทศบาลตําบลห้วย
ลาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับที่ทําการเทศบาลตําบลห้วย
ลาน และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมของ
เทศบาล และบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลห้วย
ลาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายใน
ประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 162,480 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการราย
เดือน ค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์ ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันในการใช้บริการ
โทรคมนาคมต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ใช้
สําหรับการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องสังกัดงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด โดย
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (โดยจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:03:27 หน้า : 38/96



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 217,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 217,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการปัญหาไฟปา และหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาไฟปา และหมอก
ควัน ตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟปา เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวัน
ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมปองกันและลด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสําคัญและวันหยุดต่อ
เนื่อง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ หรือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลปใหม่ ฯลฯ และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นไป
ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนปองกันและลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนปองกันและลดอุบัติภัย
ทางถนน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายาเวชภัณฑ์ใน
การปฐมพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะและ
เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดการซักซ้อมแผน
ปองกัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนอัคคีภัย โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการดําเนินโครงการต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดการซักซ้อมแผนปองกันและแก้ไขปัญหาฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายาเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดการฝึกอบรมฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557       

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ของศูนย์
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลห้วยลาน โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ายาเวชภัณฑ์ในการปฐม
พยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดการฝึกอบรมฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:03:27 หน้า : 41/96



ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยาน
พาหนะ หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุด หรือหมดสภาพ
ไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟล์มกรอง
แสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น ฟล์ม  ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่าเอกสารแผ่น
พับ ปายผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ใน
กิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลห้วย
ลาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งานเป็นการส่วนรวมหรือการปองกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว
หรือแขนสั้น และกางเกง ขายาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้ายาง
หุ้มส้น รองเท้าบู๊ต หมวก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ําดับ
เพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี ข้อต่อส่งน้ําดับ
เพลิง ถังดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับ
เพลิง และการดับเพลิง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งที่
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กรวยยาง
จราจร ไซเลนซ์ แผงกั้น ไฟว๊าป และอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,360,900 บาท

งบบุคลากร รวม 3,272,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,272,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,001,700 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัด ตําแหน่ง นัก
วิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง และเงินเดือนสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน ตําแหน่ง ครู จํานวน 5
 อัตรา    
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ที่มีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ (คศ.๒) เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา  รวมเป็น
เงิน 168,000 บาท เป็นไปตามประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2559 
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 998,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีทักษะ)   จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพ 

เงินอื่นๆ จํานวน 92,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน คณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานการศึกษา สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลห้วยลาน ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิ์ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ข้า
ราชการครู   สังกัดงานการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเบิกได้
ตามสิทธิ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  
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ค่าใช้สอย รวม 21,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทํา
เอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

จํานวน 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล สังกัดงานการ
ศึกษา สํานักปลัดเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่า
จ้างพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจหรือหน้าที่ของ
เทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559    
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ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดงาน
การศึกษา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลห้วยลาน ได้แก่ ค่า
ธรรมเนียมปายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล สําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลห้วย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
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ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพใช้ในสังกัดงานการศึกษา สํานักปลัด
เทศบาล เช่น  กระดาษ   แฟม   ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ํายา
ลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่อง
เขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ
ต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอดร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา,สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่อง
กระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ , ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัสและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
จําเป็นสําหรับการใช้งานของสังกัดงานการศึกษา สํานักปลัด
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,927,760 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,653,760 บาท

ค่าใช้สอย รวม 887,760 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทํา
เอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

จํานวน 7,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่า
จ้างพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจหรือหน้าที่ของ
เทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:03:27 หน้า : 49/96



ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีย่อ-ขยาย โดยมี
ปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ํา 5,000 แผ่นต่อเดือน  แผ่นที่ 5,001
 ขึ้นไป ค่าบริการไม่เกินแผ่นละ 0.35 บาท ในอัตราเช่าเดือนละ
ไม่เกิน  2,400 บาท ซึ่งได้รวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการ
บํารุงรักษา ค่าบริการอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร ใช้สําหรับงานสํานักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลห้วย
ลาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมปาย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557
และแก้ไขเพิ่มเติม 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล สําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลห้วย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 484,960 บาท

   3.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้  333,200 บาท
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน         ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน
คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   3.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ตั้งไว้  115,600  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) สําหรับเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5ป ) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน อัตราคนละ 1,700
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิน
รายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน            ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2551 
   3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ตั้งไว้  36,160 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ดังนี้
   3.3.1) ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 6,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนแก่เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป)     
 อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
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เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   3.3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้ 6,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป ) อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   3.3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 9,600 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน แก่เด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป ) อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274
             ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่
ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
   3.3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 13,760 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่เด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ป ) อัตราคนละ430 บาท/ป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ห้วยลานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 723,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล เช่น  กระดาษ   แฟม   ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด น้ํายา
ลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่อง
เขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว สมุดทางราชการ
ต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างทําสิ่งของที่มีสภาพสิ้น
เปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา กระดาษทิช
ชู กระดาษชําระ ถ้วย ชาม แก้วน้ํา กาแฟ หม้อ ถุงพลาสติก ถุง
ดํา ชั้นวางของ ที่นอน หนอน มุ้ง เครื่องใช้ต่างๆ งานบ้านงาน
ครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ถ้วยชาม ช้อน แก้วน้ํา จานรองน้ํา  และอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:03:27 หน้า : 54/96



ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 700,000 บาท

   1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้ง
ไว้  561,700 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนมพาสเจอร์ไรส์  และ
นมยูเอชที แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน (เปดภาคเรียน 200 วัน ปด
ภาคเรียน 60 วัน) เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กําหนด และ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561  ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วย
ลาน , โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี , โรงเรียนบ้านเนิน
สมบูรณ์ , โรงเรียนบ้านวังขอนแดง   
   2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน  ตั้งไว้  138,300  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนมพาสเจอร์ไรส์  และ
นมยูเอชที แก่นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยลาน จํานวน 260 วัน เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศคณะ
กรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กําหนด และ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา,สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่อง
กระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ , ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัสและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
จําเป็นสําหรับการใช้งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสําหรับ ภายใน หรือ นอกสถานที่และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบของสังกัดงาน
การศึกษา สํานักปลัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับอุปโภค บริการเด็กเล็ก และ
ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมของสังกัดงานการ
ศึกษา สํานักปลัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยลาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายใน
ประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ในงานการศึกษา เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการราย
เดือน ค่าเช่าพื้นที่เว๊ปไซด์ ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันในการใช้บริการ
โทรคมนาคมต่างๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 18,000 บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัดลมติดผนัง ขนาด  18
 นิ้ว 
จํานวน 15  ตัว  มีใบพัดสีใสโปร่งตา ขนาด 18 นิ้ว  
และได้รับมาตราฐาน มอก. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,256,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,256,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันอัตราคน
ละ 20 บาทของเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลห้วยลาน จํานวน 200
 วัน ประกอบด้วยเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านห้วย
ลาน ,โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี, โรงเรียนบ้านวังขอนแดง, โรงเรียน
บ้านเนินสมบูรณ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 852,740 บาท

งบบุคลากร รวม 593,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 429,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป ดังนี้ นักวิชาการสาธารณสุข ของสํานักปลัด  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพ จํานวน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เป็นค่าปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่อาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแล        ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสํานัก
ปลัด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิ เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 59,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ หรือการจ้าง
ทําโปสการ์ด การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยาย
รูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ปายประชา
สัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาเผยแพร่ที่
เกี่ยวกับข้องกับการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทํา
เอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ด้านงานสาธารณ
สุข สํานักปลัดเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้
บริการประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสาน
งาน การอํานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด  ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความ
สะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย จ้างเหมาแรงงานควบคุมและปองกัน
โรค ค่าจ้างบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่า
จ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
การตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ค่าธรรมเนียมปายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่อง
ดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล สังกัดงาน
สาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ค่าวัสดุ รวม 29,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพ เช่น  กระดาษ  แฟม  ดินสอ  ปากกา ไม้
บรรทัด น้ํายาลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวด
เสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร หมึก
โรเนียว สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ จําเป็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งใช้ใน
สํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ และงาน
กิจการสภาเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 17,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น ฟล์ม  ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี/ดีวีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ค่าเอกสารแผ่น
พับ ปายผ้าหรือ ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้ใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลห้วยลาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งานเป็นการส่วนรวมหรือการปองกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว
หรือแขนสั้น และกางเกง ขายาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้ายาง
หุ้มส้น รองเท้าบู๊ต หมวก ถุงมือและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานด้านปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2536 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา, สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่อง
กระจายสัญญาณ,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่
จําเป็นสําหรับการใช้งานของสํานักปลัดเทศบาล สํานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ใช้
สําหรับการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องสังกัดงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักปลัด โดย
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (โดยจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเผยแพร่ความรู้ จัด
นิทรรศการ รณรงค์ประกวดการแข่งขัน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โรคเอดส์และอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนในตําบลห้วยลานได้
ตระหนัก เข้าใจปัญหาโรคเอดส์ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2  หน้า 72 ข้อ 3     

วันที่พิมพ์ : 6/12/2563  14:03:27 หน้า : 63/96



ค่าใช้จ่ายในการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลห้วยลาน สําหรับจ่ายเป็นค่าพิธี
เปด-ปด ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ ฯลฯ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 72 ข้อ 2     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 509,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 189,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝาระวังและปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝาระวังและปองกันโรคไข้
เลือดออก อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการสํารวจข้อมูลและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนําโรค ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม โรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อหรืออันตรายจาก
การประกอบอาชีพ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เสี่ยงโรคติดต่อหรืออันตรายจากการประกอบอาชีพ  ได้แก่ ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดกรอง ค้นหากลุ่ม
เสี่ยง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้แก่  ค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด ค่า
อาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม  ค่าจัดทําปายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ใส่
ใจผู้บริโภค ได้แก่การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการอาหารและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ปองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดินอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลและทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนําโรค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความ
รู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเจ้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนประชากรสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ,ค่าจัด
หาน้ํายาวัคซีนปองกันพิษสุนัขบ้า,เข็มฉีดยา,แอลกอฮอล์,และ
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเจ้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
     

ค่าวัสดุ รวม 109,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างทําสิ่งของที่มีสภาพสิ้น
เปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายในสํานักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้า
ปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาล้างจาน น้ํายา
ล้างห้องน้ํา กระดาษทิชชู กระดาษชําระ ถ้วย ชาม แก้ว
น้ํา กาแฟ หม้อ ถุงพลาสติก ถุงดํา ชั้นวางของ ที่
นอน หนอน มุ้ง เครื่องใช้ต่างๆ งานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถ้วยชาม ช้อน แก้ว
น้ํา จานรองน้ํา  และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามันหล่อลื่นต่างๆ เป็น
ต้น สําหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์บรรทุกน้ํา, เครื่องตัด
หญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยาของเทศบาลตําบลห้วย
ลานที่ใช้ในราชการ ด้านการสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ  และค่าวัสดุน้ํายาเคมีในการควบ
คุมโรคติดต่อ เช่น จัดซื้อน้ํายาเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้
เลือดออก สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย โรคไข้หวัดนก  น้ํายาตรวจ
หาสารเสพติด วัคซีนปองกันโรคต่างๆ และน้ํายาที่ใช้ในการควบ
คุมโรคติดต่ออื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 16 หมู่
บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 ม.ค
. 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,470,580 บาท

งบบุคลากร รวม 4,380,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,380,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,281,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน  7  อัตรา  ของกองช่าง ดังนี้ ผู้อํานวยการ
กองช่าง หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง, หัวหน้าฝายโยธา, เจ้า
พนักงานธุรการ, นายช่างโยธา 2 อัตรา และ นายช่างไฟฟา 1
 อัตรา      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา กองช่าง ดังนี้ พนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 2 อัตรา นายช่างไฟฟา     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง) จํานวน 1  อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
และเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท และเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายโยธา 
(นักบริหารงานช่าง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,787,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4 อัตรา ดัง
นี้ ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟา  พนักงานสูบน้ํา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา ดังนี้ คนงานทั่วไป 2
 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน 6 อัตรา พนักงาน
ขับเครื่องจักรขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรหนัก      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 194,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4
 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟา  พนักงานสูบ
น้ํา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา ดังนี้ คนงานทั่วไป 2
 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน 6 อัตรา พนักงาน
ขับเครื่องจักรขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรหนัก      

งบดําเนินงาน รวม 965,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิ เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย    ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 165,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้
บริการประชาชนด้าน ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การประสาน
งาน การอํานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด  ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความ
สะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่น
หมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าจ้างบริการกําจัดปลวกหรือ
แมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีย่อ-ขยาย โดยมี
ปริมาณการถ่ายเอกสารขั้นต่ํา 5,000 แผ่นต่อเดือน  แผ่นที่ 5,001
 ขึ้นไป ค่าบริการไม่เกินแผ่นละ 0.35 บาท ในอัตราเช่าเดือนละ
ไม่เกิน  2,400 บาท ซึ่งได้รวมวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการ
บํารุงรักษา ค่าบริการอื่นๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร ใช้สําหรับงานสํานักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลห้วย
ลาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สํานักงบ
ประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ค่าธรรมเนียมปายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็น
วัสดุโดยสภาพใช้ในสํานักงานกอง
ช่าง  เช่น  กระดาษ   แฟม   ดินสอ  ปากกา น้ํายาลบคํา
ผิด กาว เครื่องเขียนต่างๆ ผงหมึกถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่น ๆ จํา
เป็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาสําหรับใช้ในกิจกรรม หรือสถาน
ที่ ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลของ
เทศบาล เช่น หลอดไฟฟา บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน สายเชื่อมสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย สปอร์ตไลน์ สาย
ไฟฟา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟาและวิทยุ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ ไม้ จอบ เสียม สี ตะปู ท่อ
ระบายน้ํา กระเบื้อง หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนซีเมนต์ และวัสดุ
อื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ที่จําเป็นสําหรับการใช้งานของ
กองช่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนยาน
พาหนะ หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับยาน
พาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุด หรือหมดสภาพ
ไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก กันชน เบาะ ฟล์มกรอง
แสง สายไมค์ หัวเทียน ไส้กรองอากาศ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่
แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค และวัสดุอื่นๆ เป็นต้น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ก๊าซหุงต้ม หรือน้ํามัน
หล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น สําหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถยนต์
บรรทุกน้ํา, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่น
ยา, เครื่องจักรกลของเทศบาลตําบลห้วยลานและที่ยืมพัสดุมาจาก
หน่วยงานอื่นเพื่อใช้ในราชการที่เกี่ยวข้องกับงานเคหะและชุมชน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพทางการเกษตร เช่น สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ สปริงเกอร์ สายยาง จอบขุด เสียม
พรวน บัวรดน้ํา กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายส่งเครื่องสูบ
น้ํา ใบมีดเครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอดร์ด, เมมโมรี่ชิป
, แปนพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์,ตลับผงหมึก, น้ํายาทําความ
สะอาด, สายไฟฟา, สาย USB, สายเคเบิล, เมนบอร์ด, เครื่อง
กระจายสัญญาณ, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ, ซีดีรอม, โปรแกรมกําจัดไวรัส และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่จํา
เป็นสําหรับการใช้งานของกองช่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพทางการสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสาย
โทรศัพท์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุสํารวจ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 283,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟา และระบบ
ประปาหมู่บ้าน ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่น หรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการควบคุม ดูแล รับผิดชอบของกอง
ช่าง เทศบาลตําบลห้วยลาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทาง
ไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

งบลงทุน รวม 1,124,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระดับ กําลังขยาย 28-32 เท่า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดหากล้องวัดระดับ กําลังขยาย 30 เท่า พร้อม
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการงานสํารวจ และตรวจงาน ของกอง
ช่าง  (จัดซื้อในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ )

เทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเทปวัดระยะ
ทาง ขนาด 50 เมตร จํานวน 2 ม้วน ๆละ5,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการงานสํารวจ และตรวจงาน ของ
กองช่าง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ   เป็นเงิน   10,000
  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  เครื่องอัดสําเนา 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงห้องประชุม ชุด
เครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกล และอื่นๆ ฯลฯ
 ของเทศบาลตําบลห้วยลานที่ชํารุดเสียหาย 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
และทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหาย
 เป็นเงิน  10,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ และทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ของเทศบาล
ตําบลห้วยลาน ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,060,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ
ภายหลังการก่อสร้าง (ค่าติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง)
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ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อ
สร้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง (ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่ง
เป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อ
สร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างปอมยามหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยลาน จํานวน 318,000 บาท

ก่อสร้างปอมยามหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยลาน หมู่ที่ 8
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 4.89 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร  

ก่อสร้างห้องน้ําหลังสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยลาน จํานวน 662,000 บาท

ก่อสร้างห้องน้ําหลังสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยลาน 
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 14.80 เมตร สูง 3.90 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 51.80 ตารางเมตร

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง)
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ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง (ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,355,700 บาท
งบลงทุน รวม 3,355,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,355,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 11 จํานวน 315,800 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 11
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
เริ่มจุดหน้าบ้านนายจันทร์ธีร์ พนานอก  ถึงสวนนางบัวไข แทงตา
ลาด
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 193

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 10 ตําบล
ห้วยลาน

จํานวน 210,900 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 10
 ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
จุด เริ่มหน้าบ้านนายพงศ์สันต์ ลาภเกิด สิ้นสุดท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 306 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 189
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 16 ตําบล
ห้วยลาน

จํานวน 203,600 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 16
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
จุดซอยข้างบ้านนายสง ใสสม
ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 165 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 217

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 2 จํานวน 497,600 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 2    
ตําบลห้วยลาน  อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา บริเวณ ซอย 2  
เริ่มรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สิ้นสุด   
นาพ่อหวน ไชยมงคล ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 01.5 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 218

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 3 จํานวน 93,800 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่
มีไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัด
พะเยา 
เริ่มหน้าบ้านนางก้ํา  กันทะวงค์ สิ้นสุด
บ้านนายอํานวย กันทะวงค์
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 219
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 5 จํานวน 310,400 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 5 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
เริ่มปากซอย 2 สิ้นสุด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเดิม
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 220

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ตําบล
ห้วยลาน

จํานวน 105,900 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 5 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
จุด ซอย 5 เริ่มปากซอย ถึงบ้านนางวันดี เผ่าต๊ะใจ
ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 221

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ตําบล
ห้วยลาน

จํานวน 141,600 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 6 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
จุด ซอยข้างบ้านนายเสริญ เจนใจ
ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 222
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8 ตําบล
ห้วยลาน

จํานวน 347,900 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
จุดหลังโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สิ้นสุด บ้านพ่อปั๋น ทามัน
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 208

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9 ตําบล
ห้วยลาน

จํานวน 378,000 บาท

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
จุดเริ่มต้น บ้านนายสมบูรณ์  ใสสม สิ้นสุดบ้านนางเพียงคํา กร
สุวรรณ
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 207

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่9 จํานวน 272,700 บาท

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9 ตําบล
ห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
จุดซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 223
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ตําบลห้วยลาน จํานวน 187,200 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที 15 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
จุดซอยบ้านนางสิงหา นันตา
ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 195

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลห้วยลาน จํานวน 208,000 บาท

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 
ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกาคําใต้ จังหวัดพะเยา 
บริเวณลําเหมืองไส้ไก่กลาง  
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ยาว 6 เมตร แบบช่องทางเดียว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 186

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลห้วยลาน (2ช่วง) จํานวน 82,300 บาท

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 
ตําบลห้วยลาน  จํานวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 เริ่มบ้านนายคํา ใสสม สิ้นสุดบ้านนางคําน้อย สายนันชัย 
มีพื้นที่ 67.20 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 จุดบ้านนางคําน้อย สายนันชัย สิ้นสุด บ้านนางฉานุ  ใส
สม
มีพื้นที่ 38.395 ตารางเมตร
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105.590 หนา 0.15 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 168
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร ให้แก่ประชาชนตําบลห้วยลาน ให้เข้าใจ ตระหนักใน
ความสําคัญของปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ
ของชุมชน  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปด-ปด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หน้า 83 ข้อ 2     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ ตําบลห้วยลาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชุมชน ให้แก่ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุและส่วน
ราชการ และอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561
-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 85 ข้อ 2 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพใน
ตําบลห้วยลาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มอาชีพในตําบลห้วยลาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พิธี
เปด-ปด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม  ค่าจัดทําปายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า 90 ข้อ 5     
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมให้ความรู้ พิธีเปด-ปด ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 91 ข้อ 7 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม เผยแพร่ เสริม
สร้างบทบาท การฝึกอบรม พิธีเปด-ปด ค่าอาหาร-อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้ง
ถิ่น พ.ศ .2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า 89ข้อ 2 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 
8 ประจําป 2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยา
เสพติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งที่ 8 ประจําป 2564 และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์แก่ประชาชน และส่วนราชการ

จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและนันทนาการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชุมชน ให้แก่ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุและส่วน
ราชการ และอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ป 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒเด็กและ
เยาวชน ประจําป 2564 เช่น ค่ารับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ค่า
ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน
การแสดงของเด็ก ชุดการแสดง เครื่องเสียง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปด – ปด ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ตามโครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยลาน ซึ่ง
จําเป็นและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รยจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้าหวายแชร์
บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตา ข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม  เสาตาข่ายกีฬา เช่น          เสาตาข่ายวอลเลย์
บอลล์ ห่วงบาสสเก็ตบอล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปด-ปด ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง เวที  ค่าชุดการแสดง มหรสพต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 81ข้อ 4

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องสังฆทาน ไทยทาน จัตตุ
ปัจจัยต่างๆ ในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
จัดงานประเพณีเข้าพรรษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 81 ข้อ 5 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสรงน้ําพระธาตุจอมไคร้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสรงน้ําพระธาตุจอม
ไคร้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายตามพิธีการ
ด้านศาสนาที่จําเป็นและประหยัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
โครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2  หน้า 81ข้อ 6 
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ําศรี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ํา
ศรี ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายตามพิธีการ
ด้านศาสนาที่จําเป็นและประหยัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2  หน้า 81ข้อ 8 

จัดงานประเพณีทําบุญตานก๋วยสลากภัตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีทําบุญตานก๋วย
สลากภัตร ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายตาม
พิธีการด้านศาสนาที่จําเป็นและประหยัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 81 ข้อ 10  

สืบสานประเพณีทําบุญกัณฑ์หลอน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกัณฑ์
หลอน (ออกพรรษา) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 81ข้อ 9 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 26,278,300 บาท

งบกลาง รวม 26,278,300 บาท
งบกลาง รวม 26,278,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่
เทศบาลตําบลห้วยลาน จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยปฏิบัติตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว.1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที่ มท. 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เมื่อ
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญ
หาย เนื่องจากการทํางานให้นายจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝายเดียวตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน(ฉบับที่2 )พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลห้วย
ลาน ประจําปงบประมาณ 2563 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในคราว
ประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว. 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว. 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,732,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูง
อายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ป จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท หรือส่วนของเงินเพิ่มเติมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 6,652,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมื่อ วัน
ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) หรือส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส์ รองรับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ให้แก่ผู้ปวยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  500 บาท ต่อ
เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
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สํารองจ่าย จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดิน
โคลนถล่ม หรือเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนหรือเกษตรกร และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสีย
หายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือ
จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่าย
เงินประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1173 ลงวัน
ที่ 15 มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 42,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ในปที่ผ่านมายกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และ หนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท
. 1685/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
ระดับท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563 โดยสมทบตามสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว.2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ
สนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับ
ราชการ ได้แก่ เงินช่วยค่าทําศพ เป็นไปตามประกาศ ก.ท
. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้า
ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 502,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับ ประจําป 2563 ไม่
รวมเงินกู้หรือเงินอุดหนุน พันธบัตร และเงินที่มีผู้อุทิศให้  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313/ว
 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ที่มีสิทธิได้รับการช่วย
เหลือตามระเบียบฯ เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ สําหรับผู้รับบํานาญ ที่มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ เป็นไปตาม หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.  2560 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความ
ตาย พ.ศ. 2560     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบํานาญ หรือ
พนักงานเทศบาลผู้รับบํานาญที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549        
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