
เทศบาลตําบลบานแปน
เขต/อําเภอ เมืองลําพูน    จังหวัดลําพูน

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  51000

พื้นที่ 12.20 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,435 คน
ชาย 3,024 คน

หญิง 3,411 คน

ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2563



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,338,233.56 784,000.00 694,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

799,782.24 790,300.00 796,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 29,000.00 490,000.00 510,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

0.00 100.00 100.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,873.00 80,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,234,888.80 2,146,400.00 2,082,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 42,476,227.12 32,830,000.00 32,143,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

42,476,227.12 32,830,000.00 32,143,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,962,368.00 31,323,600.00 35,274,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,962,368.00 31,323,600.00 35,274,600.00

รวม 73,673,483.92 66,300,000.00 69,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 19,262,980.72 21,093,728.00 22,337,308.00

งบบุคลากร 15,889,229.45 20,417,640.00 22,646,610.00

งบดําเนินงาน 14,785,568.93 16,273,232.00 17,371,882.00

งบลงทุน 2,206,005.00 6,655,400.00 5,335,200.00

งบรายจ่ายอื่น 19,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,500,796.17 1,835,000.00 1,784,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 53,663,580.27 66,300,000.00 69,500,000.00

รวม 53,663,580.27 66,300,000.00 69,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบานแปน

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลบ้านแปน

อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,484,652

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,080,460

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,321,080

แผนงานสาธารณสุข 3,803,880

แผนงานเคหะและชุมชน 7,457,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,298,860

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 794,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,860,760

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 22,337,308

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 69,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,889,340 1,336,230 2,553,780 11,779,350
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 0 0 2,727,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,161,980 1,336,230 2,553,780 9,051,990

งบดําเนินงาน 3,293,000 867,202 1,388,400 5,548,602
    ค่าตอบแทน 393,000 188,200 434,400 1,015,600

    ค่าใช้สอย 1,700,000 459,002 852,000 3,011,002

    ค่าวัสดุ 424,000 200,000 92,000 716,000

    ค่าสาธารณูปโภค 776,000 20,000 10,000 806,000

งบลงทุน 22,000 32,700 47,000 101,700
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 32,700 47,000 101,700

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 1/11



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                              รวม 11,259,340 2,236,132 3,989,180 17,484,652

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 305,460 305,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 305,460 305,460

งบดําเนินงาน 1,646,000 1,646,000
    ค่าตอบแทน 6,000 6,000

    ค่าใช้สอย 1,450,000 1,450,000

    ค่าวัสดุ 190,000 190,000

งบลงทุน 120,000 120,000
    ค่าครุภัณฑ์ 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 9,000 9,000
    เงินอุดหนุน 9,000 9,000

                              รวม 2,080,460 2,080,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,492,560 2,971,140 0 4,463,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,492,560 2,971,140 0 4,463,700

งบดําเนินงาน 634,880 2,941,300 0 3,576,180
    ค่าตอบแทน 113,000 0 0 113,000

    ค่าใช้สอย 374,000 2,003,500 0 2,377,500

    ค่าวัสดุ 147,880 928,000 0 1,075,880

    ค่าสาธารณูปโภค 0 9,800 0 9,800

งบลงทุน 0 191,200 0 191,200
    ค่าครุภัณฑ์ 0 191,200 0 191,200

งบเงินอุดหนุน 0 1,050,000 40,000 1,090,000
    เงินอุดหนุน 0 1,050,000 40,000 1,090,000

                              รวม 2,127,440 7,153,640 40,000 9,321,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,752,780 1,752,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,752,780 1,752,780

งบดําเนินงาน 1,871,100 1,871,100
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 1,751,100 1,751,100

    ค่าวัสดุ 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                              รวม 3,803,880 3,803,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 5/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 550,000 1,890,000 2,440,000
    ค่าใช้สอย 350,000 1,740,000 2,090,000

    ค่าวัสดุ 200,000 150,000 350,000

งบลงทุน 4,856,000 12,000 4,868,000
    ค่าครุภัณฑ์ 220,000 12,000 232,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,636,000 0 4,636,000

งบเงินอุดหนุน 149,000 0 149,000
    เงินอุดหนุน 149,000 0 149,000

                              รวม 5,555,000 1,902,000 7,457,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 6/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 1,930,860 0 1,930,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,930,860 0 1,930,860

งบดําเนินงาน 229,000 139,000 368,000
    ค่าตอบแทน 150,000 0 150,000

    ค่าใช้สอย 49,000 139,000 188,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                              รวม 2,159,860 139,000 2,298,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 7/11



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 173,000 315,000 488,000
    ค่าใช้สอย 173,000 315,000 488,000

งบเงินอุดหนุน 0 306,000 306,000
    เงินอุดหนุน 0 306,000 306,000

                              รวม 173,000 621,000 794,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 8/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 2,414,460 2,414,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,414,460 2,414,460

งบดําเนินงาน 1,392,000 1,392,000
    ค่าตอบแทน 282,000 282,000

    ค่าใช้สอย 785,000 785,000

    ค่าวัสดุ 325,000 325,000

งบลงทุน 54,300 54,300
    ค่าครุภัณฑ์ 54,300 54,300

                              รวม 3,860,760 3,860,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 9/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 60,000 60,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 2,000 2,000
    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 2,000

                              รวม 2,000 2,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 10/11



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 22,337,308 22,337,308
    งบกลาง 22,337,308 22,337,308

                              รวม 22,337,308 22,337,308

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแปน
อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพูน

หน้า : 11/11



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแปน
อําเภอ เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 621,525.42 650,582.33 710,290.92 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 312,340.10 240,599.78 298,449.64 100,000.00 -90.00 % 10,000.00
     ภาษีปาย 281,538.08 316,201.00 329,493.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 384,000.00 0.00 % 384,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,215,403.60 1,207,383.11 1,338,233.56 784,000.00 694,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,881.80 3,298.00 3,724.80 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,729.00 4,092.00 5,181.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 586,220.00 591,980.00 661,760.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,490.00 2,670.00 3,660.00 2,700.00 0.00 % 2,700.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,510.00 1,320.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,350.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,250.00 1,050.00 2,100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 54,900.00 40,828.00 10,887.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 2,120.00 1,460.00 670.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

103,124.40 103,605.66 103,469.44 110,000.00 0.00 % 110,000.00

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  12:35:32 หน้า : 1/3



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

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,400.00 4,700.00 4,600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,070.00 1,170.00 1,460.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 75.00 30.00 160.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 765,770.20 756,203.66 799,782.24 790,300.00 796,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 29,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 401,787.77 440,688.97 466,180.22 470,000.00 6.38 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 401,787.77 440,688.97 495,180.22 490,000.00 510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 49,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 106,504.00 81,110.00 67,873.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 156,404.00 81,110.00 67,873.00 80,000.00 80,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,700.00 500.00 1,215.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,700.00 500.00 1,215.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 644,529.16 541,459.56 563,241.53 600,000.00 -1.67 % 590,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,885,063.80 18,208,998.22 18,504,212.50 18,750,000.00 0.27 % 18,800,000.00

วันที่พิมพ์ : 10/9/2563  12:35:32 หน้า : 2/3



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

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,921,243.99 3,159,103.13 2,915,605.01 3,200,000.00 -6.25 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 76,545.71 148,076.37 112,453.69 150,000.00 -13.33 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,180,451.17 5,092,862.84 5,472,678.23 6,000,000.00 -1.67 % 5,900,000.00
     ภาษีสุรา 1,319,753.71 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 79,097.46 71,678.45 79,444.25 80,000.00 1.25 % 81,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 41,296.74 29,991.55 48,347.45 50,000.00 -16.00 % 42,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,510,996.00 3,230,951.00 3,834,888.00 4,000,000.00 -10.00 % 3,600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,658,977.74 30,483,121.12 31,530,870.66 32,830,000.00 32,143,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

26,215,150.00 26,874,547.00 28,962,368.00 31,323,600.00 12.61 % 35,274,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,215,150.00 26,874,547.00 28,962,368.00 31,323,600.00 35,274,600.00
รวมทุกหมวด 58,415,193.31 59,843,553.86 63,195,522.68 66,300,000.00 69,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแปน

อําเภอ เมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,259,340 บาท

งบบุคลากร รวม 7,889,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,727,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี,รองนายก
เทศมนตรี  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,434,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,161,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,523,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสู้รบ จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที4่) พ.ศ.2553  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 12  เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 305,460 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงค่าจ้าง จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล จํานวน 12
 เดือน   
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการพ.ศ.2539 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที4่) พ.ศ.2553  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

งบดําเนินงาน รวม 3,293,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 73,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  55,000 บาท    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลระดับ
ชํานาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ 18,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ กพ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และ ประกาศ กพ
.เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110    
งานบริหารทั่วไป 00111    
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 260,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าที่พักได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
.2562  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

ค่าใช้สอย รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 685,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่าย
เอกสารและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัด
ทํา พ.ร.บ.รถยนต์ราชการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000
 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ ซึ่งจําเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและและพระบรมวงศานุวงศ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
2.ค่ารับรองในการในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ  ตั้งไว้ 30,000 บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรืออนุกรรมการ เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่อง
ใช้ในการเลี้ยงรับรองและบริการอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมเข้าประชุม  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแปน เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต
. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขน
ส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่า
จัดพิมพ์/สําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด  คู่มือเกี่ยว
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัด
ซื้อ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนน ค่าเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และ
เครื่องใช้สํานักงาน ค่าจัดทําปายประกาศผลการเลือกตั้ง และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
.2554    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   
งานบริหารทั่วไป 00111     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 139 ลําดับที่ 7)   
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ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  พวงมาลัย ช่อดอกไม้ สําหรับใช้ในงาน
พิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 140 ลําดับที่ 12)

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ
ชนมพรรษาและนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล คสช. กระทรวง
มหาดไทย

จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาล คสช. กระทรวง
มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 1)
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โครงการจิตอาสา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจิตอาสา  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม
ถึงตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวง
มหาดไทย  จังหวัด  อําเภอ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 11)

โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน กํานันผู้ใหญ่บ้าน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา (ฮอมผญ๋า อาสาคลายทุกข์)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นํา
ชุมชน กํานันผู้ใหญ่ฯเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม จัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 137 ลําดับที่ 2)
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โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สท.และพนักงานเจ้าหน้าที่
ของทต.บ้านแปน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 หน้า 139 ลําดับที่ 9)

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และร่วมกิจกรรมของ อปท. อื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
งานบริหารทั่วไป 00111 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 4) 
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมในวัน
เทศบาล เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมทําบุญตัก
บาตร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110      
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 5)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)  เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวง
มหาดไทย  จังหวัด  อําเภอ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
  หน้า 6) 

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
-เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 139 ลําดับที่ 8 ) 
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เดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการรวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.255 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

สินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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ค่าวัสดุ รวม 424,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวด
เย็บ ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม แผ่นปาย
จราจร ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง น้ํายาชะล้างฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน ตะปู น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์  สีสําหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทน
ของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพไป   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถ
ยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา รถจักรยานต์ที่ใช้ติดต่อ
ราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้ํา เรือ
ยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:18 หน้า : 16/109



วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ดิน ปุ๋ย  เคมีภัณฑ์ ไม้ดอก ไม้
ประดับ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปายไว
นิล ปายคําแนะนําต่างๆ ในเขตเทศบาล  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 776,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 650,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของสํานักงานเทศบาล ห้องประชุม และ
กล้อง CCTV  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
เทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง     
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2
 เครื่อง ขนาด 800 VA จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท มี
กําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 watts) สามารถ
สํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที    
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

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

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ของประชาชน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน  ประจําปีงบประมาณ 2564    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 3)  

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่
บ้านหนองเต่า

จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวังรักษาความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหนองเต่า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารทั่วไป 00111    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
 หน้า 15 ลําดับที่ 1)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,236,132 บาท
งบบุคลากร รวม 1,336,230 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,336,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,222,230 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ
.ต.ก.)  จํานวน  12 เดือน  
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัด
เลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2558  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้
บริหารซึ่งเป็นข้าราชการ พ.ศ.2539 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

งบดําเนินงาน รวม 867,202 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเข้าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  

ค่าใช้สอย รวม 459,002 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 344,002 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับ
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  109 ลําดับ 7)   
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โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  109 ลําดับ 8)   

โครงการบ้านแปนใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านแปนใสสะอาดปราศจากคอ
รัปชัน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสม
มนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้า 11
 ลําดับ 1)   
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โครงการเปิดบ้านแปนสู่อาเซียน "BP FOR AEC" จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านแปนสู่อา
เซียน "BP FOR AEC " และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมาย
ชาวบ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคลินิคกฎหมาย เช่น จัด
นิทรรศการเกี่ยวกับ AEC  ค่าแผ่นพับ  ใบปลิว ค่าสปอ
ตโฆษณา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสม
มนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  108 ลําดับ 3)   

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านงบประมาณ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  141 ลําดับ 19)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112  
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งานฯ เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วีดีทัศน์ สไลด์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ การจัดทํารายงานประจําปี  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโดเมน และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   
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งบลงทุน รวม 32,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง จํานวน 7,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง  จํานวน  4
  ตัว ราคาตัวละ  1,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  1  ตู้   
ราคาตู้ละ  3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)   
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112 

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,989,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,553,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,553,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,475,780 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113 
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งบดําเนินงาน รวม 1,388,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 434,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 276,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าที่พัก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
.2562  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113

ค่าใช้สอย รวม 852,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 442,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าเล่ม และค่า
จ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคํา
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113  
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โครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อม
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 14)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 305,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 16)

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557    
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 17)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง 00113
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ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  
งานบริหารงานคลัง  00113

งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111 
งานบริหารงานคลัง 00113

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00111 
งานบริหารงานคลัง  00113 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,080,460 บาท

งบบุคลากร รวม 305,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,460 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 305,460 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

งบดําเนินงาน รวม 1,646,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร.  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
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ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,290,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดปลวก ฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคืนน้ําใสให้ลําน้ํากวง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการคืนน้ําใสให้น้ํากวง  ค่าใช้จ่ายดําเนิน
งาน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ
 อื่น ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 102 ลําดับที่ 1)  
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โครงการซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 144 ลําดับที่ 7)

โครงการบ้านแปนร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบ้านแปนร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงาน เงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนในเขต
เทศบาล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 110 ลําดับที่ 2)

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟปา ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 143 ลําดับที่ 5)
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการกิจกรรมของ อปพร. ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย ๆ อื่น ที่เกี่ยวข้อง   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 4)

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขับขี่ปลอดภัยห่วงใยผู้ใช้รถ ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.4
/ว 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 5)

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ เครื่องแต่งกาย ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ประจํารถ
กู้ชีพ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการการ
แพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 143 ลําดับที่ 3)
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โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้อง
ต้น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 143 ลําดับที่ 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวด
เย็บ ดินสอ แผ่นปายจราจร ฯลฯ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67(9
) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่อมหรือติดตั้ง
เพิ่มเติมในอาคาร อาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดิน
สายเคเบิล เช่น สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญ
เพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายยาง สายส่ง
น้ํา ฯลฯ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ปวย (Stretcher Cot) จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ปวย (Stretcher Cot)  
จํานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เตียงเคลื่อนย้ายผู้
ปวย (Stretcher Cot) รับน้ําหนักสูงสุด 180 กิโลกรัม ความ
ยาว 189 ซม. กว้างสูงสุด 58 ซม. ความสูงปรับเป็นเก้าอี้ 82
 ซม. ความสูงต่ําสุด 22 ซม. พนักพิงปรับเอนสูงสุด 75
 องศา น้ําหนักไม่รวมอุปกรณ์ 36 กิโลกรัม    
(ราคาตามท้องตลาด)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการปองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด        
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,127,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,492,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,492,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,432,560 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง   1  อัตรา และ
หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา 1  อัตรา จํานวน 12 ดือน
-เป็นไปตามระเบียบ พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
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งบดําเนินงาน รวม 634,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 88,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 44/109



ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 289,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก
หนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการของเทศบาล   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211   

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 45/109



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2563 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบ
ประมาณ ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ
.ศ.2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์เพื่อเปลี่ยนแปลงแทน
ของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพไป
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น และตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ
. 2562  มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ และปฏิบัติงานของเทศบาล
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น และตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562  มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองท้องถิ่นและตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562  มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  และตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562  มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,153,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,971,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,971,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,087,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
 ทางการศึกษาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเงินเดือนประจําปี จํานวน
 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2561-2565
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

เงินวิทยฐานะ จํานวน 193,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล และ
บุคลากรทางการศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04009/ว 589 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2562  เรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบ
แทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 561,180 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ประจําปี จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 48/109



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,460 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2561-2565
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน  
-เป็นไปตามหนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04009/ว 589 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบ
แทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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งบดําเนินงาน รวม 2,941,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,003,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 478,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาบริการ   ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการของเทศบาล   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212   
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัด

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  เช่น ค่า
ปาย  ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ลําดับที่ 29)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  และประชุมคณะกรรมการด้านการศึกษา   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ลําดับที่ 19)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับ
ผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ
นันทนาการ ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจําปี พ.ศ.2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 127 ลําดับที่ 24)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม/อบรม ตามโครงการ  เช่น ค่าปาย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 16)
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โครงการรณรงค์ให้ความรู้และบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน

จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ความรู้และบริหาร
จัดการขยะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
แปน เช่น ค่าปาย  ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ลําดับที่ 28)

โครงการวันสําคัญ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญ เช่น  วันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ ฯลฯ เป็นค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปาย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาขท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 5)
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โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านแปน)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา( ศพด.) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา ( ศพด.)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,152,500 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ  153,000  บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลฯ  27,000  บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 18,000
  บาท 
   -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลฯ  38,700  บาท
   -ค่าอุปกรณ์การเรียน  9,000  บาท
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
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     (แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 127 ลําดับที่ 26)
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  85,000  บาท
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
     (แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 127 ลําดับที่ 26)
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเงินอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
ตําบลบ้านแปน  และสนับสนุนเงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านแปน 
   - โรงเรียนอนุบาล  360,000  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 245,000  บาท
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
    (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 1)
4.เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
   -เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  20,000  บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  50,000  บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
สังกัด อปท.คนละ 3,000 บาท จํานวน 3 คน  9,000  บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปองกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา   21,000  บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL   9,600  บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  WIFI   7,200  บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน    100,000  บาท
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสาน
สัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน เช่น ค่าปาย  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 11)

โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน)

จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ.2561  (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐานของ อปท.ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ
.2561 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน)

จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.ตามกฏกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านแปน)  33,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าวัสดุ รวม 928,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 67(9
) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ
.ศ.2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 748,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเงินอาหารเสริม (นม) 1.โรงเรียน
สังกัด สพฐ   2. โรงเรียนสังกัด อปท.   3.ศพด. ที่ อปท. จัดตั้งขึ้น
เองและรับถ่ายโอนภารกิจ  
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ
.ศ.2562มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 2)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด  ดิน ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ไม้ดอกไม้
ประดับ  พันธ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ
.ศ2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์  น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
-เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ
.ศ2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบาะรองนอนหุ้มของนักเรียน ศพด.และโรงเรียน
อนุบาลฯ  เบาะนอน หุ้มหนังกันน้ํา ขนาดกว้าง 1.0
 เมตร ยาว 1.2 เมตร จํานวน 100 ผืนๆละ 800 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
  หน้า 18  ลําดับที่ 7 )
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,800 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งบลงทุน รวม 191,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 191,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้ล๊อคเกอร์ จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล๊อคเกอร์ ขนาด 15 ช่องเก็บของ  จํานวน 8
 หลัง ราคาหลังละ 3,000  บาท
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
 หน้า 18 ลําดับที่ 6)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212

พัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 17,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัดขนาด 20 นิ้ว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ  จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,200  บาท
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
 หน้า 17 ลําดับที่ 3)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงระบบเสียงตามสาย จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย ภายใน
และภายนอกห้องเรียนมีระบบ เปิด-ปิด สัญญาณเสียงในแต่ละ
จุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
  หน้า 17  ลําดับที่ 4 )
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 79,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ม่านตาไก่ รางโชว์ชั้น
เดี่ยว พร้อมติดตั้ง
1.ผ้าม่านขนาด 400 ซม. x 200 ซม. จํานวน 8 ชุด ๆละ 4,300
 บาท
2.ผ้าม่านขนาด 340 ซม. x 220 ซม. จํานวน 7 ชุด ๆละ 3,200
 บาท
3.ผ้าม่านขนาด 170 ซม. x 220 ซม. จํานวน 12 ชุดๆละ 1,900
 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
  หน้า 13  ลําดับที่ 5 )
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,050,000 บาท

1.อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแปน
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ.   1,000,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 1)
2.อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบลบ้านแปน  50,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 2)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 3)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,803,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,752,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,674,780 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขฯ 1 ตําแหน่ง ,หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข 1
 ตําแหน่ง และหัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข 1 ตําแหน่ง 
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งเป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 
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งบดําเนินงาน รวม 1,871,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่  พนักงาน
เทศบาล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

ค่าใช้สอย รวม 1,751,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,531,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว ค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฏหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้ 
- เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้
รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลห่วงใยใส่
ใจผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 65/109



โครงการน้ําประปาปลอดภัย เทศบาลตําบลบ้านแปน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการน้ํา
ประปาปลอดภัย เทศบาลตําบลบ้านแปน ได้แก่ การจัด
อบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 6)

โครงการเฝาระวังการเกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา หรือโรคระบาดที่พบ
บ่อยในชุมชน สู่ตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝาระวังการเกิด
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา หรือโรคระบาดที่พบบ่อยในชุมชน สู่ตําบล
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ได้แก่ การรณรงค์ การจัด
อบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่  4/2563
หน้า 25 ลําดับที่ 1)
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพในชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 2)

โครงการรณรงค์ปองกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการณรงค์ปองกัน การ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ปายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 3)

โครงการรณรงค์ปองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ปายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 7)
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โครงการรณรงค์ปองกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกันโรค
เอดส์ ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 8)

โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางเพศในชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 9)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 68/109



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอฯ ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 5)

โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านจัดการ
ด้านสุขภาพได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 10)

โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย
และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 11)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 65,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย เครื่องวัดน้ําตาล
ในเลือด น้ํายาเคมีเคมีกําจัดยุง น้ํายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223

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

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000
 บาท รวม 9 หมู่บ้าน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 (ฉบับที่ 2) ตั้งงบประมาณรายจ่ายและกําหนดลักเกณฑ์การจัด
สรรงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 149 ลําดับที่ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 5,555,000 บาท

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242

งบลงทุน รวม 4,856,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 
ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
เต่า หมู่ที่ 3 ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลําดับที่ 139)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,636,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านแปน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําปายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
แปน จัดทําปายโรงเรียน  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแปน
ปรากฎในแผนเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
 หน้า 1 ลําดับที่ 1)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
แปน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านแปนปูพื้นด้วยซีเมนต์บล๊อกบริเวณหน้าอาคารเรียน   
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแปน)
ปรากฎในแผนเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
 หน้า 13 ลําดับที่ 10)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-4 (ต่อจากเดิม) บ้านหนองหนาม 
หมู่ที่ 3  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 299,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-4 (ต่อจากเดิม) บ้าน
หนองหนาม หมู่ที่ 3  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน ขนาด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 155 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 620 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 11 ลําดับที่ 10)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 73/109



โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีโชค  บ้านเส้ง  หมู่ที่ 7 ต.บ้าน
แปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 284,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีโชค  บ้านเส้ง หมู่ที่ 7
  ต.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาดกว้าง  4.00 ม.  หนา 0.15 ม
.  ยาว  143  ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 12 ลําดับที่ 11)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ ซอย 12 หมู่ที่ 1 บ้าน
บ่อโจง  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 214,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ ซอย 12 หมู่
ที่ 1 บ้านบ่อโจง ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ขนาดกว้าง 0.30
 ม. ลึก 0.30-0.40 ม.  ยาว 96 ม. ตามแบบของเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 8 ลําดับที่ 5)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหน้าบ้าน นายปรีชา 
ซอย 10 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 118,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหน้าบ้าน นาย
ปรีชา ซอย 10 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง ต.หนองหนาม อ.เมือง จ
.ลําพูน
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 50 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 7 ลําดับที่ 3)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอยแสวงโต๊ะหินอ่อน  บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 3  ต.บ้านแปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 243,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอยแสวงโต๊ะหิน
อ่อน  บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.บ้านแปน  อ.เมือง จ
.ลําพูน  ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ยาว 104 ม. ตาม
แบบของเทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 9 ลําดับที่ 6) 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร สายสันตก บริเวณข้าง
สวนนายบุญศรี-นางบุญยวง ศรีวรรณ บ้านแปน หมู่ที่ 6 ต.บ้านแปน  
อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 498,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร สายสัน
ตก บริเวณข้างสวนนายบุญศรี-นางบุญยวง ศรีวรรณ หมู่ที่ 6 บ้าน
แปน ขนาด    6 นิ้ว ลึก 120 ม. พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมระบบเรียบ
ร้อย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 8 ลําดับที่ 4)

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ํา-หนองหนาม หมู่ที่ 3 ต
.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน

จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ํา-หนอง
หนาม โดยวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 606 ม. พร้อมเปลี่ยนสารกรอง รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 11 ลําดับที่ 11)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย 1 บ้านหนองหนาม  หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม  อ.เมือง 
 จ.ลําพูน

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต (Overlay) ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองหนาม ขนาด
กว้าง  3.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 72  ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 216 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
 หน้า 20 ลําดับที่ 32)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ
.ลําพูน

จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay) ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโจง ต.หนองหนาม อ
.เมือง จ.ลําพูน  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  2.50 ม. หนา 0.05 ม
. ยาว 93 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง  3 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 25 ม. ยาวรวม 118
 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 307.5 ตร.ม. ตามแบบ
ของเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 7 ลําดับที่ 2)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยผู้ช่วยสม–สุพจน์ซาลาเปา บ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้าน
แปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 258,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay) ซอยผู้ช่วยสม–สุพจน์ซาลาเปา บ้านเส้ง หมู่
ที่ 7  ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 232 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 812 ตรม. ตามแบบของเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 12 ลําดับที่ 12)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยสันทรายพัฒนา บ้านบูชา  หมู่ที่  5 ต.บ้านแปน  อ
.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 385,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overlay) ซอยสันทรายพัฒนา บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ต
.บ้านแปน อ.เมือง จ.ลําพูน 
ช่วงที่ 1 กว้าง  3.70 ม. ยาว  10 ม. หนา 0.05 ม.  
ช่วงที่ 2  กว้าง  3.00 ม. ยาว  10 ม. หนา 0.05 ม.  
ช่วงที่ 3  กว้าง  2.80 ม. ยาว  12 ม. หนา 0.05 ม.  
ช่วงที่ 4  กว้าง  3.00 ม. ยาว 354 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านแปน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 10 ลําดับที่ 8)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) บริเวณหน้าบ้านนางสาวรักชนก-โรงเรียนบ้านม่วง  บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลท์
ติก  คอนกรีต (Overlay) บริเวณหน้าบ้านนางสาวรักชนก – 
โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 8 บ้านม่วง  ขนาดกว้าง  4.00 ม
. หนา 0.05 ม. ยาว 372  ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,488 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563
 หน้า 14 ลําดับที่ 18)

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านขว้าง  บริเวณกลางบ้าน บ้าน
ขว้าง หมู่ที่ 2  ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 497,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านขว้าง บริเวณกลาง
บ้าน บ้านขว้าง หมู่ที่ 2 โดยติดตั้งหอถังสูงแบบแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. และถังกรองสนิมเหล็ก   1.15 ม
.พร้อมเชื่อมต่อระบบเรียบร้อย ตามแบบแปลนแผนผังของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 10 ลําดับที่ 8)
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โครงการปรับปรุงห้องน้ําอาคารเอนกประสงค์  บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ต
.บ้านแปน  อ.เมือง  จ.ลําพูน

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารเอนกประสงค์ บ้าน
บูชา หมู่ที่ 5 จํานวน  5  ห้อง  คือ
1. เปลี่ยนประตูห้องน้ํา จํานวน 3 บาน
2. เปลี่ยนโถฉี่ผู้ชาย จํานวน 4 อัน
3. เปลี่ยนชักโครก จํานวน 4 อัน
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 9 ลําดับที่ 6)

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. บริเวณลําเหมืองสายหลังวัดบ้าน
รั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.หนองหนาม  อ.เมือง จ.ลําพูน

จํานวน 516,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. บริเวณลําเหมืองสายหลัง
วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านรั้ว-ทุ่ง ต.หนองหนาม อ.เมือง จ
.ลําพูน ขนาด   0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) จํานวน 163 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล.ขนาด 0.80 x 1.00 ม. จํานวน 18 บ่อ ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 181 ม.   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 12 ลําดับที่ 12)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ข้อ 131
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน  00242

งบเงินอุดหนุน รวม 149,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 149,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 149,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟา
ขนาด  1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณหลังโรง
งานท่อใยหินสืบสวรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านบูชา  ต.บ้านแปน อ.เมือง จ
.ลําพูน  ตั้งไว้  80,000  บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 11  ลําดับที่ 10)
2. อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาค  โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
 2 สาย พร้อมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณถนนสายใหม่ หมู่ที่ 1
 บ้านบ่อโจง ต.หนองหนาม  อ.เมือง  จ.ลําพูน  ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาล ตั้งไว้  69,000  บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้า 8  ลําดับที่ 4)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานไฟฟาถนน 00242
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,902,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,890,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,600,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 103 ลําดับที่ 1)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ท้องถิ่นแบบยั่งยืน ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลําดับที่ 8)

โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้
มลพิษ ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 103 ลําดับที่ 3)
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โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
ในชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 103 ลําดับที่ 3)

โครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกําเนิดให้น่าอยู่ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้าง
ถิ่นกําเนิดให้น่าอยู่ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 4)

โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดภาวะโลก
ร้อน ด้วยสองมือเราได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 5)
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โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้าน
ตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 7)

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน ได้แก่ การจัด
อบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปาย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 103 ลําดับที่ 2)

โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออมบุญ ออม
เบี้ย ออมขยะ ได้แก่ การจัดอบรม เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าปายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 6)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท
 ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 84/109



งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จํานวน 1
 เครื่อง
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,159,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,930,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,930,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,537,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน00251
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองฯ จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้
บริหารซึ่งเป็นข้าราชการ พ.ศ.2539 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 333,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน00251

งบดําเนินงาน รวม 229,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติการล่วงเวลา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน00251
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเข้าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน00251
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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ค่าใช้สอย รวม 49,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
- เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้
รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน
หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึก ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 139,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 139,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 139,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อให้ครอบครัวแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุม/อบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 16)

โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน (ประชารัฐรวมพลัง 
สร้างยุวแรงงาน)

จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียนหรือนักศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
.0816.3/ว3326 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2563
 หน้า 14 ลําดับที่ 1)
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โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้บทบาทสตรี
จัดประชุม/อบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 15)

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมฟิ้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่อาสา
สมัครฯโดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าปาย
โครงการ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 18)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลบ้านแปน (อุ้ยม่วนใจ๋) จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านต่างๆ การจัด
อบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสม
มนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าปายโครงการ ค่ายานพาหนะ
สําหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 4)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 91/109



โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอาชีพ
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึก
อบรม ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 00252
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลําดับที่ 4)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 173,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้าน
ภัยยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุด
นักกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ  00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงาน
อื่น เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนัก
กรีฑา พร้อมรองเท้าถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ  00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 130 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน 
ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวิทยากรฝึก
อบรม ค่าอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวิทยากรฝึก
อบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ  00262
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 3)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 621,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม / อบรม ตามโครงการ  เช่น ค่าปาย
โครงการค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549.
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 15)

โครงการประเพณียี่เป็ง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณียี่เป็ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 9)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านแปน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้านแปน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ลําดับที่ 13)
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โครงการร่วมการจัดงานลําไยจังหวัดลําพูน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมการจัดงานลําไยจังหวัดลําพูน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ลําดับที่ 14)

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ลําดับที่ 7)

โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานหมวกพัดโบราณจักสาน
บ้านแปน งานพระแม่นั่งเมือง ฯลฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ตาม
หนังสือสั่งการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนานท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 8)
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โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 9)

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

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 306,000 บาท

1. อุดหนุนงานถนนเด็กเดิน 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานถนนเด็กเดิน ให้แก่ บ้าน
แปน หมู่ 6 ต.บ้านแปน 20,000 บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 150 ลําดับที่ 1)
2. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบ่อโจง
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบ่อ
โจง 20,000  บาท
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 12)
3. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านขว้าง
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน
ขว้าง  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 16)
4. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองหนาม
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนอง
หนาม 20,000  บาท 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 10)
5. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านรั้ว - ทุ่ง  
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน
รั้ว-ทุ่ง  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 9)
6. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนองเต่า
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้านหนอง
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เต่า  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 17) 
7. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านบูชา 
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน
บูชา  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 11)
8. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านแปน
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน
แปน  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 153 ลําดับที่ 14)
9. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านเส้ง
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน
เส้ง  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 15)
10. โครงการประเพณีสงกรานต์บ้านม่วง
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน
ม่วง  20,000  บาท
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 13)
11. โครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดบ้านรั้ว - ทุ่ง
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงน้ําพระวัดบ้าน
รั้ว - ทุ่ง  10,000  บาท
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 20)
12. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนองเต่า
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนอง
เต่า 10,000  บาท 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 19)
13. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัยวัดบ้าน
แปน
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์ศรี
หริภุญชัยวัดบ้านแปน  10,000  บาท
      (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 18)
14. อุดหนุนศูนย์  อปต.สัญจร ตําบลบ้านแปน และ ตําบลหนอง
หนาม
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์  อปต.สัญจร ตําบลบ้าน
แปน  และตําบลหนองหนาม  24,000  บาท 
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      (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ลําดับที่ 5)
15. โครงการสระเกล้าดําหัวพระสงฆ์ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แปน
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสระเกล้าดําหัวพระสงฆ์ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านแปน ให้แก่ อปต.ตําบลบ้าน
แปน และ อปต.ตําบลหนองหนาม  22,000  บาท
      (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 155 ลําดับ
ที่ 22)
16. อุดหนุนโครงการประพฤติวัตรรุกขมูลกรรม
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประพฤติวัตรรุกขมูลกร
รม โสสานกรรม ให้แก่ อปต.บ้านแปน และ อปต.หนอง
หนาม 20,000  บาท
      (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 24)
17. อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตศูนย์พุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นําชีวิตศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านรั้ว-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติ
ศึกษา) 10,000  บาท
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ลําดับที่ 6)
      ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260
      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  00263
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,860,760 บาท

งบบุคลากร รวม 2,414,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,414,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,336,460 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน  6  อัตรา จํานวน 12 เดือน   
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง จํานวน 1
 อัตรา หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา และหัว
หน้าฝายการโยธา  จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน   
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้
บริหารซึ่งเป็นข้าราชการ พ.ศ.2539 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 
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งบดําเนินงาน รวม 1,392,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 282,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าที่พักได้  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเข้าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 
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ค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
- เป็นไปตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับ
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งานฯ เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ โต๊ะ เก้าอี้  ชั้นวาง
เอกสาร ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563  14:10:19 หน้า : 102/109



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เช่น กระเบื้อง เหล็ก ไม้ ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ตะปู ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562มาตรา 67 (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

งบลงทุน รวม 54,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง ขาเหล็ก จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง ขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว
-เป็นไปตามราคาท้องตลาด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1  ตู้
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 44,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา  จํานวน 1 คัน 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานาครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  00311 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลินิกเกษตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตร โดยมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม และศึกษาดูงานไร่นา สวนของเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าของที่
ระลึก ค่ายาพาหนะสําหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ลําดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล
ตําบลบ้านแปน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้แก่ การจัด
อบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําแปลงสาธิต ค่าปายประชาสัมพันธ์ และค่ายาน
พาหนะสําหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321
(แผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ลําดับที่ 3)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ปุ๋ย สารเคมีปองกันและศัตรูพืชและสัตว์ และอื่นๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่14)พ.ศ.2562 มาตรา 67(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ
ผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพบ้านหนองเต่า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเช่นค่าปายไว
นิล ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320
งานส่งเสริมการเกษตร 00321
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563
 หน้า 16 ลําดับที่ 1)
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 2,000 บาท

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330  
งานโรงฆ่าสัตว์ 00334

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330  
งานโรงฆ่าสัตว์ 00334

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,337,308 บาท

งบกลาง รวม 22,337,308 บาท
งบกลาง รวม 22,337,308 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,506,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นสัญญาก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแปนพร้อมครุภัณฑ์

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยสัญญาก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแปนพร้อมครุภัณฑ์

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 32,000 บาท

 - เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือสั่ง
การ และกฎหมายที่กําหนด  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,794,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,860,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 268,000 บาท

1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตั้งไว้  58,000.- บาท        
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ตามข้อบังคับ
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย         
2.  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลบ้านแปน  ตั้งไว้  160,000.- บาท        
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านแปน        
3.  ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   ตั้งไว้  50,000.- บาท       
 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน        
       

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาล
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 684,508 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)   

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งอื่น  

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 420,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ/บํานาญลูกจ้างประจํา     
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