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เทศบาลตําบลบานตอม
เขต/อําเภอ เมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา

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

229  ซอย-  ถนนแมนาเรือ - แมใจ  แขวง/ตําบล บานตอม
  เขต/อําเภอ เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  56000

พื้นที่ 56.95 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 12,613 คน
ชาย 5,803 คน

หญิง 6,810 คน

ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานตอม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานตอม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานตอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
ตอม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 46,071,184.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,222,961.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,436,338.29 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
286,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 2,276,336.76 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 72,576,513.31 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,200,889.04 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,893,134.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 262,250.41 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 76,500.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 29,908,002.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,235,737.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 61,566,362.84 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 22,956,180.39 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,636,967.81 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 17,583,047.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,701,175.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,688,991.84 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,100,115.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,087,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,200,889.04 900,000.00 1,050,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,893,134.50 958,000.00 1,700,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 262,250.41 201,000.00 201,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 76,500.00 80,000.00 70,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,432,773.95 2,139,000.00 3,021,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 29,908,002.36 30,861,000.00 27,979,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,908,002.36 30,861,000.00 27,979,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,235,737.00 37,000,000.00 39,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

39,235,737.00 37,000,000.00 39,000,000.00

รวม 72,576,513.31 70,000,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 22,956,180.39 26,745,520.00 26,629,800.00

งบบุคลากร 17,636,967.81 20,763,000.00 22,082,820.00

งบดําเนินงาน 17,583,047.80 20,241,480.00 18,587,080.00

งบลงทุน 1,701,175.00 438,000.00 691,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,688,991.84 1,812,000.00 2,008,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 61,566,362.84 70,000,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบานตอม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,836,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,818,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,723,280

แผนงานสาธารณสุข 3,776,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 467,520

แผนงานเคหะและชุมชน 6,728,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 434,480

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,913,800

แผนงานการเกษตร 512,400

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,629,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 26,629,800 26,629,800
    งบกลาง 26,629,800 26,629,800

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,231,040 389,400 3,036,540 355,320 12,012,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,382,720 389,400 3,036,540 355,320 9,163,980

งบดําเนินงาน 3,116,400 10,000 1,327,000 0 4,453,400
    ค่าตอบแทน 397,400 0 302,000 0 699,400

    ค่าใช้สอย 1,514,000 10,000 780,000 0 2,304,000

    ค่าวัสดุ 635,000 0 245,000 0 880,000

    ค่าสาธารณูปโภค 570,000 0 0 0 570,000

งบลงทุน 370,600 0 0 0 370,600
    ค่าครุภัณฑ์ 370,600 0 0 0 370,600

รวม 11,718,040 399,400 4,363,540 355,320 16,836,300

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 275,040 1,064,520 0 1,339,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 275,040 1,064,520 0 1,339,560

งบดําเนินงาน 90,000 232,800 850,000 70,000 1,242,800
    ค่าใช้สอย 40,000 170,000 770,000 10,000 990,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 0 60,000 110,000

    ค่าตอบแทน 0 62,800 80,000 0 142,800

งบลงทุน 224,000 0 0 0 224,000
    ค่าครุภัณฑ์ 224,000 0 0 0 224,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 12,000 0 12,000
    เงินอุดหนุน 0 0 12,000 0 12,000

รวม 314,000 507,840 1,926,520 70,000 2,818,360

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 376,080 2,183,880 2,559,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 376,080 2,183,880 2,559,960

งบดําเนินงาน 238,000 1,629,020 1,867,020
    ค่าตอบแทน 48,000 49,500 97,500

    ค่าใช้สอย 80,000 786,020 866,020

    ค่าวัสดุ 110,000 793,500 903,500

งบลงทุน 19,500 0 19,500
    ค่าครุภัณฑ์ 19,500 0 19,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,276,800 1,276,800
    เงินอุดหนุน 0 1,276,800 1,276,800

รวม 633,580 5,089,700 5,723,280

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,662,600 0 1,662,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,662,600 0 1,662,600

งบดําเนินงาน 1,486,060 256,000 1,742,060
    ค่าตอบแทน 150,000 120,000 270,000

    ค่าใช้สอย 717,000 136,000 853,000

    ค่าวัสดุ 619,060 0 619,060

งบลงทุน 11,400 0 11,400
    ค่าครุภัณฑ์ 11,400 0 11,400

งบเงินอุดหนุน 0 360,000 360,000
    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

รวม 3,160,060 616,000 3,776,060

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 402,720 402,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 402,720 402,720

งบดําเนินงาน 64,800 64,800
    ค่าตอบแทน 64,800 64,800

รวม 467,520 467,520
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 240,000 240,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 240,000 240,000

งบดําเนินงาน 168,000 6,320,000 6,488,000
    ค่าใช้สอย 168,000 6,320,000 6,488,000

รวม 168,000 6,560,000 6,728,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

รวม 160,000 160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 0 264,480 264,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 264,480 264,480

งบดําเนินงาน 90,000 80,000 0 170,000
    ค่าใช้สอย 80,000 80,000 0 160,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 0 10,000

รวม 90,000 80,000 264,480 434,480

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,858,080 1,512,720 3,370,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,858,080 1,512,720 3,370,800

งบดําเนินงาน 1,952,000 165,000 2,117,000
    ค่าตอบแทน 210,000 140,000 350,000

    ค่าใช้สอย 1,122,000 25,000 1,147,000

    ค่าวัสดุ 620,000 0 620,000

งบลงทุน 66,000 0 66,000
    ค่าครุภัณฑ์ 66,000 0 66,000

งบเงินอุดหนุน 360,000 0 360,000
    เงินอุดหนุน 360,000 0 360,000

รวม 4,236,080 1,677,720 5,913,800

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 230,400 0 230,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 230,400 0 230,400

งบดําเนินงาน 132,000 150,000 282,000
    ค่าตอบแทน 52,000 0 52,000

    ค่าใช้สอย 20,000 150,000 170,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

รวม 362,400 150,000 512,400

หน้า : 9/9



             ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงานงบกลาง 26,629,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,913,800

แผนงานการเกษตร 512,400
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 434,480
ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 3,776,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 467,520

แผนงานเคหะและชุมชน 6,728,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,818,360
ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,723,280

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,836,300

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 71,078,000 บาท

เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม
อ าเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา

               โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึน้ไวโ้ดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม และโดยเห็นชอบของนายอ าเภอเมืองพะเยา  ตามค าส่ังจังหวดัพะเยา 

 ที่ 2343/2564  ลงวนัที่ 25 มิถุนายน  2564



 ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองพะเยา ปฏบิัติราชการแทน   

               ผู้วา่ราชการจังหวดัพะเยา

             ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อมปฏบิัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   และระเบียบกระทรวง  

มหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

(ลงนาม)  วา่ที่ร้อยตรี ..................................................
                     (กรกฎ  ประเสริฐวงษ์)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อม
                          เห็นชอบ

(ลงนาม).................................................. 

         (นายศุภชาติ  สันกวา๊น)

ประกาศ ณ วนัที่    9  กันยายน  2564

รวมรายจ่าย 1,078,000

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๋อมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

งบ ยอดรวม
งบกลาง 14,340
งบด าเนินงาน 1,063,660

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,078,000 บาท ดังนี้



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,817,174.13 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 202,567.55 214.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 269,265.04 100,000.00 100.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 891,021.00 931,410.00 800,000.00 6.25 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,910,762.68 1,200,889.04 900,000.00 1,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,946.10 5,965.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 822,090.00 1,659,250.00 800,000.00 87.50 % 1,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

8,700.00 7,110.00 8,000.00 -25.00 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

680.00 8,680.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 27,970.00 7,550.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41,562.00 38,754.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,300.00 3,380.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 450.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:07:41 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0.00 450.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 25,636.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,075.00 20,150.00 2,000.00 900.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

1,300.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 72,690.25 43,219.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 15,000.00 0.00 100.00 % 15,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

34,100.00 39,600.00 30,000.00 13.33 % 34,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 2,000.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,410.00 3,910.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 525.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 6,080.00 7,180.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,033,878.35 1,893,134.50 958,000.00 1,700,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ดอกเบี้ย 254,895.69 262,250.41 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 254,895.69 262,250.41 201,000.00 201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 29,000.00 23,200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 64,335.00 53,300.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,335.00 76,500.00 80,000.00 70,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:07:41 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 703,312.50 703,630.37 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,592,311.12 10,769,799.69 11,000,000.00 -9.09 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,696,001.38 4,581,242.76 4,500,000.00 -8.49 % 4,118,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 115,992.55 108,346.80 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 11,001,358.52 9,430,515.85 9,500,000.00 -5.26 % 9,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 104,865.52 97,829.49 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 97,080.33 84,028.40 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,251,304.00 4,132,609.00 5,000,000.00 -20.00 % 4,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,562,225.92 29,908,002.36 30,861,000.00 27,979,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 37,537,385.00 39,235,737.00 37,000,000.00 5.41 % 39,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 37,537,385.00 39,235,737.00 37,000,000.00 39,000,000.00
รวมทุกหมวด 75,392,482.64 72,576,513.31 70,000,000.00 70,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:07:41 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานตอม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,050,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี  ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี และรายใหมที่คาด
วาจะเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,700,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:09:00 หนา : 1/4



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 34,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว
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ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,979,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

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

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,118,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 39,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 91,612 94,028 99,300 1.41 % 100,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,660 3,929 4,300 16.28 % 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 600,000 500,000 600,000 0 % 600,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,618,600 17,443,000 19,140,000 4.46 % 19,994,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,248,000 3,226,400 4,800,000 -26.13 % 3,545,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 518,500 517,000 570,000 0 % 570,000

เงินสํารองจ่าย 166,228 102,330 458,600 9.03 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 930,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 354,604.56 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 55,700

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0 62,493.39 63,220 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 300,000 304,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 313,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

653,660 680,000 990,000 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยพิเศษ 27,000 27,000 5,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 22,281,864.56 22,956,180.39 27,034,420 26,629,800
รวมงบกลาง 22,281,864.56 22,956,180.39 27,034,420 26,629,800
รวมงบกลาง 22,281,864.56 22,956,180.39 27,034,420 26,629,800

รวมแผนงานงบกลาง 22,281,864.56 22,956,180.39 27,034,420 26,629,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

725,760 725,760 645,760 12.39 % 725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000 145,000 24.14 % 180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 145,000 24.14 % 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360 157,360 31.77 % 207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,648,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,846,976 6,806,348.39 8,043,600 -41.76 % 4,684,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

218,400 167,638.71 218,400 -30.77 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 272,400 221,638.71 290,400 -35.54 % 187,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 205,380 216,420 232,920 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,903,156 7,772,045.81 9,145,320 5,382,720
รวมงบบุคลากร 10,751,476 10,620,365.81 11,793,640 8,231,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 8,200 495,000 -95.96 % 20,000

ค่าเบี้ยประชุม 18,368 10,496 20,000 50 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22,680 23,100 40,000 -25 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 273,183 346,074 533,000 -60.6 % 210,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 29,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 77,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 112,900 104,800 190,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 427,131 492,670 1,278,000 397,400
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 696,388 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:54 หน้า : 4/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 599,430 739,320 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 714,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 0 30,000 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 126,000 170,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 150,000

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 97,654 35,024 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 0 0 0 100 % 5,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 800 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 234,486 129,616 180,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:54 หน้า : 5/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 410,200 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0 1,500 5,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,500 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม ประจําปี 2562

49,940 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

69,850 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและคณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านต๋อม 
มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

0 8,775 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 318,508.38 174,534.58 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,469,126.38 1,104,879.58 1,904,520 1,514,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 192,481 96,430 140,000 0 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,070 15,827 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 58,206 33,211 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 5,466 11,798 36,000 -44.44 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 67,840 350 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 186,710 149,835.3 214,000 16.82 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,760 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 99,850 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 630,533 412,301.3 605,000 635,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 299,424.85 290,153.44 350,000 0 % 350,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 19,589.17 25,798.21 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,228.91 13,888.13 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 27,693 20,929 45,000 11.11 % 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 78,195.6 80,280.21 100,000 0 % 100,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 440,131.53 431,048.99 555,000 570,000
รวมงบดําเนินงาน 2,966,921.91 2,440,899.87 4,342,520 3,116,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 100 % 7,900

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 0 0 100 % 29,400

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 14,500

เก้าอี้สํานักงาน 0 5,000 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น (ขนาด 25 ลิตร)               0 12,900 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน)

36,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 13,000 บีทียู

0 0 0 100 % 21,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 100 % 27,800

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 26,000 บีทียู

0 0 0 100 % 108,000

โซฟา 0 0 0 100 % 4,900

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เอกสารอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 29,000

โต๊ะผู้บริหาร 0 0 0 100 % 27,900
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 % 0

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 0 100 % 17,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,290 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

2,100 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สาย 0 481,500 133,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,600 501,690 167,100 370,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

0 0 22,800 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 22,800 0
รวมงบลงทุน 47,600 501,690 189,900 370,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0 12,000 0 0 % 0
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อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 12,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 12,000 12,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 12,000 12,000 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล

10,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 13,785,997.91 13,574,955.68 16,338,060 11,718,040
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 389,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 389,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 3,255 1,980 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,255 1,980 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 3,255 1,980 10,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,255 1,980 10,000 399,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 2,621,820
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 244,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,036,540
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,036,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 252,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 302,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 306,080 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 340,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 336,000 340,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 19,080 20,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปี 2562

113,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000

0 0 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000

0 158,400 350,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 132,068 81,034 100,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,882.8 1,640 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 575,030.8 596,154 880,000 780,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,858 81,883 100,000 0 % 100,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,245 1,470 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,750 15,210 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,238 91,050 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 210,091 189,613 245,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 785,121.8 785,767 1,125,000 1,327,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 13,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 9,800 0 0 % 0

ตู้เอกสารรางเลื่อน 99,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน(เหล็ก) 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  2

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา  
ชนิด  Network  แบบที่ 1

0 8,790 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิ้ว 0 3,590 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 52,080 71,800 0
รวมงบลงทุน 99,000 52,080 71,800 0

รวมงานบริหารงานคลัง 884,121.8 837,847 1,196,800 4,363,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,673,374.71 14,414,782.68 17,544,860 16,836,300
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 568,320 597,530 646,400 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 584,160 570,819 599,040 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,260 48,277 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,207,740 1,216,626 1,293,440 0
รวมงบบุคลากร 1,207,740 1,216,626 1,293,440 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,100 10,500 40,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 67,200 80,600 82,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,000 29,000 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 119,300 120,100 157,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 616,000 0 0 0 % 0
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ค่าจ้างเหมาบริการ 0 700,000 860,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ อปพร. 
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 53,234 6,526 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
0 0 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 669,234 706,526 930,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 74,000 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 74,000 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 862,534 826,626 1,137,000 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 7,000 0 0 0 % 0

ถังน้ํา (แบบพลาสติก )           0 29,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย 0 20,000 0 0 % 0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย. 0 39,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบ
สะพายหลัง (SCBA)

0 0 0 100 % 190,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องอัดจารบี 0 0 0 100 % 4,000

เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 30,000 0 0 0 % 0

แท่นปนฉีดน้ําดับเพลิง 0 0 25,000 -100 % 0

สายส่งน้ําดับเพลิง  ขนาด  1.5 นิ้ว 0 24,000 0 0 % 0

สายส่งน้ําดับเพลิง  ขนาด  2.5 นิ้ว 0 56,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 17,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,500 169,000 54,000 224,000
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รวมงบลงทุน 55,500 169,000 54,000 224,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,125,774 2,212,252 2,484,440 314,000

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 275,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 275,040
รวมงบบุคลากร 0 0 0 275,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 62,800
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 232,800

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 507,840
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 413,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 603,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,064,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,064,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000
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ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 80,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 690,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับ
สาธารณภัย

9,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

6,872 5,688 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟ
ป่า

15,256 19,896 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟ
ป่า

0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 48,095 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,628 73,679 40,000 770,000
รวมงบดําเนินงาน 31,628 73,679 40,000 850,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 12,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 31,628 73,679 40,000 1,926,520
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานจราจร 0 0 0 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,157,402 2,285,931 2,524,440 2,818,360

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,463,160 1,539,180 1,759,320 -78.62 % 376,080

เงินวิทยฐานะ 84,000 101,500 126,000 -100 % 0
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 527,400 539,640 555,320 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,220 26,100 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,106,780 2,206,420 2,464,640 376,080
รวมงบบุคลากร 2,106,780 2,206,420 2,464,640 376,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 50,400 60,000 60,000 -20 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 123,500 36,525 39,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 173,900 96,525 99,400 48,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 91,288 32,746 80,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 23,428 40,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 91,288 56,174 120,000 80,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 25,160 21,326 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,988 49,973 50,000 0 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 602,423.78 664,977.96 823,800 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,130 8,190 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 667,701.78 744,466.96 933,800 110,000
รวมงบดําเนินงาน 932,889.78 897,165.96 1,153,200 238,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เด็ก 0 0 12,000 -100 % 0

ชั้นวางกระเป๋าเด็ก 10,000 0 12,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน(เหล็ก) 0 0 5,900 -100 % 0

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็ก 0 0 13,500 -100 % 0

พัดลมโคจรแบบติดเพดาน 0 0 3,600 -100 % 0

พัดลมแบบติดผนัง 0 0 1,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว 0 0 4,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 3,990 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,000 3,990 101,600 19,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ร่องห้า

57,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 57,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 91,000 3,990 101,600 19,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาสื่อการสอนเครื่องฉายภาพ 3 
มิติ

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน

0 0 80,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

1,177,260 1,152,840 1,240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,177,260 1,152,840 1,400,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,177,260 1,152,840 1,400,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,307,929.78 4,260,415.96 5,119,440 633,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,458,480

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 575,400
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,183,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,183,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 49,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 49,500
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 746,020
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

789,740 639,840 761,260 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 789,740 639,840 761,260 786,020
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 793,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 793,500
รวมงบดําเนินงาน 789,740 639,840 761,260 1,629,020

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

0 0 0 100 % 1,276,800

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,276,800
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,276,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 789,740 639,840 761,260 5,089,700
รวมแผนงานการศึกษา 5,097,669.78 4,900,255.96 5,880,700 5,723,280
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,054,020 923,023 583,080 151.8 % 1,468,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200 84,297 31,200 192.31 % 91,200

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 85,200 23,200 344.83 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 103,354 197,709 216,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,484 21,967 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,321,258 1,312,196 877,480 1,662,600
รวมงบบุคลากร 1,321,258 1,312,196 877,480 1,662,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 62,500 90,000 11.11 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 25,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,100 34,800 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,100 97,300 130,000 150,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 872,956 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 920,385 922,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 542,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 990 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 50 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,426 18,266 30,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 67,912.19 66,611.57 135,000 -25.93 % 100,000
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รวมค่าใช้สอย 966,294.19 1,006,252.57 1,127,000 717,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,974 10,842 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,100 17,070 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,900 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 293,560.7 231,423.4 350,000 -0.27 % 349,060

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 138,990 189,875 165,000 -9.09 % 150,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,550 4,800 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 522,074.7 454,010.4 570,000 619,060
รวมงบดําเนินงาน 1,532,468.89 1,557,562.97 1,827,000 1,486,060

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 0 100 % 2,900

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 0 0 0 100 % 2,500

ถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถเข็น 0 0 0 100 % 6,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900 24,400 0 11,400
รวมงบลงทุน 7,900 24,400 0 11,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

360,000 360,000 360,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 360,000 360,000 360,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 360,000 360,000 360,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,221,626.89 3,254,158.97 3,064,480 3,160,060
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 6,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 6,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 55,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:54 หน้า : 35/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

41,580 39,600 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,580 39,600 111,000 136,000
รวมงบดําเนินงาน 41,580 39,600 111,000 256,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 360,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 41,580 39,600 111,000 616,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,263,206.89 3,293,758.97 3,175,480 3,776,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 64,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 64,800

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 467,520
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 467,520

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,923,163 1,927,540 2,780,680 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 127,200 127,200 145,200 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 137,640 143,160 151,800 -100 % 0
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,780 16,260 10,620 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,276,983 2,281,360 3,155,500 0
รวมงบบุคลากร 2,276,983 2,281,360 3,155,500 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

76,500 48,650 50,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 141,900 197,600 240,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,820 45,775 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 258,220 292,025 350,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 552,414 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 576,000 580,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

0 6,860 20,000 -100 % 0
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ค่าติดตั้งไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลผังเมืองรวม
เมืองพะเยา

0 0 109,700 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,574 50,908 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 825,585.39 894,370 900,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,478,573.39 1,528,138 1,694,700 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,639 10,720 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,220 146,069 150,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,405 19,979 20,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 199,360 199,908 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,810 41,100 30,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 179,688.4 124,803 240,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 27,000 1,270 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 40,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 695,122.4 583,849 620,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 2,431,915.79 2,404,012 2,664,700 0
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 15,800 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําบาดาล 36,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บุ้งกี้รถตักหน้าขุดหลัง 12,000 0 0 0 % 0

แบบหล่อคอนกรีต 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ
พกพา

0 35,000 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 12,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 76,300 53,000 43,500 0
รวมงบลงทุน 76,300 53,000 43,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,785,198.79 4,738,372 5,863,700 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านต๋อม

405,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านต๋อม

328,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตําบล
บ้านต๋อม

74,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านต๋อม

188,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านต๋อม

84,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านต๋อม

333,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,412,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,412,500 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟสาธารณะหาดอิง
กว๊าน ม.3 ต.บ้านต๋อม

0 164,151.84 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านต๋อม

80,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

100,000 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 164,151.84 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 164,151.84 200,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,592,500 164,151.84 200,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 168,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 168,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 168,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 168,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,515,000 0 0 0 % 0

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 5,800,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 520,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 7,701,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ
0 0 7,400,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,515,000 7,701,000 7,400,000 6,320,000
รวมงบดําเนินงาน 6,515,000 7,701,000 7,400,000 6,320,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

อาคารคัดแยกขยะและกําจัดขยะ  หมู่ที่ 10 
 ตําบลบ้านต๋อม

0 271,000 0 0 % 0

อาคารคัดแยกขยะและกําจัดขยะ หมู่ที่ 5 
ตําบลบ้านต๋อม

0 426,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 697,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 697,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,515,000 8,398,000 7,400,000 6,560,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,892,698.79 13,300,523.84 13,463,700 6,728,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000 39,840 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตําบลบ้านต๋อม

0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตําบลบ้านต๋อม

50,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพและการตลาด

20,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพและการตลาด

0 0 0 100 % 50,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาสตรีตําบลบ้านต๋อม

0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,000 39,840 40,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 90,000 39,840 40,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 90,000 39,840 40,000 160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 39,840 40,000 160,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อม
เกมส์

77,190 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อม
เกมส์

0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ตําบลบ้านต๋อมต้านยาเสพติด 

25,396 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 19,250 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์ 0 79,190 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 121,836 79,190 80,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 59,850 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 59,850 0 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 181,686 79,190 85,000 90,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 181,686 79,190 85,000 90,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

68,070 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 11,970 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 68,970 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 80,040 68,970 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 80,040 68,970 0 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

80,200 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,200 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 80,200 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 160,240 68,970 0 80,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  13:54 หน้า : 49/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 264,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 264,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 264,480

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 264,480
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 341,926 148,160 85,000 434,480

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,687,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,858,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,858,080
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 210,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 432,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,122,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 240,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 620,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,952,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่  16 นิ้ว 0 0 0 100 % 17,000

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะล้อเลื่อน 0 0 0 100 % 14,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 66,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 66,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
เมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

0 0 0 100 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 360,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,236,080
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,308,240

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 159,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 3,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,512,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,512,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 140,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

0 0 0 100 % 20,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารประกอบของศูนย์
พักคอยเพื่อส่งต่อ CI  ณ มหาวิทยาลัยมหา  
                                   จุฬาลงกร
ณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   ตําบลแม่
กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

0 0 41,400 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 41,400 0
รวมงบลงทุน 0 0 41,400 0

รวมงานก่อสร้าง 0 0 41,400 1,677,720
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 41,400 5,913,800

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 230,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 230,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 230,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การผลิต
สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพืช 
ประจําปี 2562

24,878 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตข้าว

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 24,878 0 30,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 50,340 21,875 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 50,340 21,875 60,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 75,218 21,875 90,000 132,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 75,218 21,875 90,000 362,400

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

0 5,040 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 5,040 120,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,040 120,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 10 ตําบล
บ้านต๋อม

447,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ต๋อม หมู่ที่ 4,5 
ตําบลบ้านต๋อม

0 200,015 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 447,000 200,015 0 0
รวมงบลงทุน 447,000 200,015 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 447,000 205,055 120,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 522,218 226,930 210,000 512,400

รวมทุกแผนงาน 61,320,360.73 61,566,362.84 70,000,000 70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 26,629,800 บาท
งบกลาง รวม 26,629,800 บาท

งบกลาง รวม 26,629,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  พระราช
บัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  แยก
เป็น
(1) พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
     จํานวน  70,700 บาท  
(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  30,000 บาท
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อย
ละ 0.2  ของค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 19,994,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนในเขตพื้นที่ตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564 หน้า 11  ลําดับที่ 1
  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,545,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์
ที่กําหนด  ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงิน
เบี้ยความพิการกับเทศบาลตําบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  และที่แก้่ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘ พ.ศ.2564 หน้า 11  ลําดับที่ 2 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วในเขตพื้นที่ตําบลบ้าน
ต๋อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104
  ลําดับที่ 1
  

เงินสํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือรายจ่ายต่างๆ ที่
ไม่
สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้  ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปั่จจุบัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 55,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0313.4/ว 3889 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวม
รายได้จากเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) 
 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563  และหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว
 31  ลงวันที่  21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 313,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564
 หน้า 21  ลําดับที่ 1 

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ที่เสีย
ชีวิตระหว่างรับราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รับบํานาญซึ่ง
เสียชีวิต  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.5/ว 1093  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2554

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับพนักงานจ้างเทศบาล  ที่
เสียชีวิตระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 1093  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2554

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  17:24:41 หน้า : 4/65



เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับลูกจ้างประจําของเทศบาล
ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 1093  ลงวัน
ที่  31 พฤษภาคม 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,718,040 บาท

งบบุคลากร รวม 8,231,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีอัตราเดือน
ละ 28,800 บาทและรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆ
ละ 15,840 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี 
 อัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ
6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 คนๆละ 
 4,500 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ  7,200 บาท   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภา
เทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภา
เทศบาล อัตราเดือนละ 
 12,960 บาท  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 
 10,080 บาท/เดือน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,382,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,684,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 11 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  2 อัตรา  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จาก
เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 4  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน  3  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 3,116,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 397,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัด
เลือก สอบคัดเลือก  สอบแข่งขัน  การคัดเลือก การคัดเลือกกรณี
เหตุพิเศษพนักงานเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาลที่สภา
เทศบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อกระทํากิจการในหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 77,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับนายกเทศมนตรีซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2563  
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ค่าใช้สอย รวม 1,514,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 714,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่  
งานธุรการ ฯลฯ  รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าครุภัณฑ์สํานักงานของเทศบาล
ตําบล
บ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

แยกเป็น
(1) ประเภทค่ารับรอง  จํานวน  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ ในการต้อน
รับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจราชการ 
หรือเยี่ยมเยือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(2) ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ จํานวน  40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ
และงานรัฐพิธี  เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564  หน้า 16  ลําดับที่ 1  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  กรณี
เทศบาลตําบลบ้านต๋อมละเมิดต่อบุคคล/หน่วยงานภายนอก ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา  ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118  ลําดับที่ 10
  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา  ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงานวันเทศบาล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ
.2564 หน้า 19  ลําดับที่ 3
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2563  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ
.2564  หน้า 31  ลําดับที่ 1

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) หน้า 116 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

แยกเป็น
(1)  ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้
ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้   เก้าอี้
พลาสติก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562   จํานวน 100,000 บาท  
(2)  ค่าน้ําดื่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  จํานวน  40,000 บาท  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  สาย
ไฟ  
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ถ้วยชาม   แก้วน้ํา ถังแก๊ส ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อน้ํา 
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่  น้ํากลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด  รูปสีหรือขาวดําที่ได้รับจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือ
แกะสลัก ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล และสถานที่ที่อยู่
ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาล และสถานที่ที่
อยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพหรือ
โทรสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการ
บริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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งบลงทุน รวม 370,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 370,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน  1 ตัว   โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
 - เก้าอี้ขนาด กว้าง 61 ซม. ลึก 65 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 110 ซม.
 - เก้าอี้พนักพิงสูง หนัง PU  หุ้มเบาะ2 ชั้น  ที่วางแขนทําจาก
เหล็กเคลือบสีหุ้มด้วยเบาะ  มีระบบสวิงหลัง  สามารถสวิงได้
อิสระ และล็อคสวิงได้
 - ขาเก้าอี้ทําจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี
 - ปรับระดับสูง-ต่ํา ด้วยระบบโช็ค
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)

เก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน 29,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง  จํานวน  6 ตัวๆละ 
 4,900  บาท  เป็นเงิน  29,400  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดกว้าง  60 ซม.  ลึก  70  ซม.  สูง  110  ซม.
 - พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มด้วยหนังสีดํา
 - มีโช็คแก๊ส  ปรับสูง-ต่ํา
 - ขาพลาสติก  5  แฉก
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  5  ตัวๆละ  2,900
 บาท เป็นเงิน  14,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เก้าอี้ขนาด กว้าง 55 ซม. ลึก 53 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.
 - ตัวเบาะที่นั่งบุด้วยฟองนํา่  ที่วางแขนทําจากพลาสติก
แข็ง  พนักพิงกลางหลังทรงโค้ง มีตาข่ายระบายอากาศด้านหลัง
 - ขาเก้าอี้ทําจากเหล็กชุบโครเมี่ยม  ล้อเก้าอี้พลาสติก PU
 - ปรับระดับสูง-ต่ํา ด้วยระบบไฮดรอลิก
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน)  ขนาด 13,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564  หน้า 37  ลําดับที่ 3
 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน)  ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564 หน้า 37 ลําดับที่ 4
  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน)  ขนาด 26,000 บีทียู  จํานวน 3 เครื่องๆละ 36,000
 บาท  เป็นเงิน  108,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2563  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564
 หน้า 37  ลําดับที่ 2
 

โซฟา จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา  จํานวน  1 ตัว   โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้ 
 - โซฟาขนาด กว้าง 168 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 70 ซม. 
 - โครงโซฟาทําด้วยไม้เนื้อแข็ง  หุ้มด้วยหนัง PVC    
 - ขาโซฟาทําจากเหล็กพ่นเคลือบสีโครเมี่ยมพร้อมพลาสติกรอง
ขาโซฟา
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  17:24:41 หน้า : 18/65



ตู้เอกสารอเนกประสงค์ จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารอเนกประสงค์  จํานวน  1
 หลัง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ตู้เอกสาร ขนาดกว้าง  180  ซม.  ลึก  40  ซม.  สูง  165
  ซม.  
 - แผ่นท๊อปบน-ล่าง/แผ่นข้าง/แผ่นชั้น ผลิตจาก
ไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. เคลือบผิวด้วยเมลา
มีน ปิดขอบด้วย  Edge PVC 
 - แผ่นหน้าบาน/แผ่นหลังล้่นชัก ผลิตจากไม้ Particle Board 
ความหนา 16 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบ
ด้วย  Edge PVC 
 - แผ่นปิดหลัง ผลิตจากไม้ MDF ความหนา 6 มม. 
 - ขาตู้ผลิตจากเหล็กกลมชุบเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยม
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  

โต๊ะผู้บริหาร จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร  จํานวน  1 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - โต๊ะทํางานหลัก ขนาดกว้าง  180  ซม.  ลึก  85  ซม.  สูง  76
  ซม.
 - โต๊ะข้าง ขนาดกว้าง  137  ซม.  ลึก  40  ซม.  สูง  76  ซม. 
 - ตู้เล็ก  ขนาดกว้าง  40  ซม.  ลึก  50  ซม.  สูง  59  ซม.
 - ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวลายไม้ และเคลือบเงาปกป้องเนื้อ
ไม้  มีกระจกวางทับหน้าโต๊ะ ความหนา  6 มม.
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 ตู้  โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท  เป็น
เงิน  44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1  จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 8,900 บาท  เป็นเงิน  17,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 399,400 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
เพื่อนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  และการส่งเสริม สนับ
สนุน
การจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน การขับเคลื่อนแผน
ชุมชน
แบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
ปัจจุบัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.3/ว 179  ลงวันที่ 15 มกราคม 2562  และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 1921  ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หน้า 17  ลําดับ
ที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,363,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,036,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,036,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,621,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 7 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  1  อัตรา  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จาก
เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
กําหนด  จํานวน  3  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปีให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 อัตรา  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,327,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานสํารวจภาษี  งานธุรการ  งานดูแล
ระบบเน็ตเวอร์คคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไป
ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ฯลฯ ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจราชการ 
หรือเยี่ยมเยือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000  ของเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2550  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 
พ.ศ.2564 หน้า 18  ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  17:24:41 หน้า : 24/65



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานและพนักงานจ้างของ
เทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ  แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์  สายไฟ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 314,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานและพนักงานจ้างของ
เทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติ
งาน  หมวก รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  น้ํายา
เคมีสําหรับถังดับเพลิง  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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งบลงทุน รวม 224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพาย
หลัง (SCBA)  จํานวน  2 ชุดๆละ  95,000 บาท  เป็น
เงิน  190,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - หน้ากากครอบใบหน้า  เป็นแบบครอบทั้งใบหน้า  ผลิตจาก
วัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester Material) 
เลนส์หน้ากากทําจากวัสดุโพลีคาร์บอเนท  สามารถมองเห็นได้ไม่
น้อยกว่า 180 องศา  หน้ากากมีระบบป้องกันการเกิดฝ้า
 - ถังอัดอากาศ  ชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิต  ทําด้วยวัสดุคาร์บอน
ไฟเบอร์และอลูมิเนียมตามมาตรฐาน EN12245  ถังอัดอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร  แรงดัน  300 บาร์  ใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า  45 นาที
 - ชุดลดแรงดันมีกําลังจ่ายอากาศได้ถึง 1,000 ลิตร/นาที ที่
อากาศเต็มถังและสามารถส่งอากาศได้ 500 ลิตร/นาที ที่แรงดัน
เหลือในถังอากาศ 20 บาร์
- ชุดควบคุมแรงดัน  ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเมื่อหายใจ
ครั้งแรก  และจ่ายอากาศตามปริมาณการหายใจ  โดยสามารถ
จ่ายอากาศได้อย่างน้อย  500 ลิตร/นาที  
 - เกจวัดแรงดันและระบบสัญญาณเตือน  มีวาล์วจํากัดปริมาณ
อากาศ  โดยไม่เกิน  10 ลิตร/นาที  ระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียง
นกหวีด  
 - ชุดสะพายหลัง  ทําจากวัสดุผสมระหว่างโพลีเอไมด์และคาร์
บอนไฟเบอร์  มีสายรัดสามารถใช้กับถังอากาศที่มีขนาดตั้งแต่  4
 ลิตร ถึง  9 ลิตร มีความปลอดภัยสูงด้ายระบบ Cam-Lock  และ
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563  จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564 หน้า 38  ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  17:24:41 หน้า : 28/65



ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องอัดจารบี จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบี   จํานวน  1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - ถังอัดจารบีระบบลมอัด ความจุถังขนาด  12 ลิตร
 - ปริมาณแรงดันอัดจารบี  240-320 บาร์
 - ปริมาณการอัดจารบี  0.75 ลิตร/นาที
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563  จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564 หน้า 38  ลําดับที่ 5

เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)  จํานวน  1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด  ขนาดไม่น้อยกว่า 2
 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า  ไฟ 220 โวลต์
 - สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่่น้อยกว่า 10 บาร์ และ
อัตราการผลิตลม 452 ลิตร/นาที
 - ถังบรรจุอากาศทําด้วยเหล็กเหนียว  มีความจุไม่น้อยกว่า 270
 ลิตร
 - ได้มาตรฐาน ISO ,DIN , JIS , มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้
 - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องอัดอากาศมีครบชุดพร้อมใช้งานได้
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563  จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564  หน้า 38  ลําดับที่ 6
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งานเทศกิจ รวม 507,840 บาท
งบบุคลากร รวม 275,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 275,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 232,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนําจับ  เงินรางวัลเจ้า
หน้าที่  เงินรางวัลพิเศษผู้นําสืบสวนผู้กระทําความผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล  และเงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเทศกิจ  งานธุรการ  ฯลฯ  รวม
ทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,926,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,064,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,064,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 413,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน  4  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร.  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานธุรการ  ฯลฯ  รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า และการลด
ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว 2360  ลงวัน
ที่ 2 พฤศจิกายน 2558  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 110  ลําดับที่ 1 
  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลบ้านต๋อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล
บ้านต๋อม เช่น การฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. การฝึกซ้อมแผน
เตือนภัยเหตุการณ์จริง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 หน้า 14  ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม
ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ
.2564 หน้า 15  ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใส ใน
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมืองพะเยา  จังหวัด
พะเยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 131  ลําดับที่ 1
   

งานจราจร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่  9 เมษายน 2563  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่  2 เมษายน 2564  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 112  ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุจราจร  เช่น  กระจกโค้ง  แผ่นป้าย
จราจร 
 ป้ายเตือน กระบองไฟ  กรวยจราจร แผงกั้น สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 633,580 บาท

งบบุคลากร รวม 376,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในการเข้ารับการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ  ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ถ้วยชาม แก้วน้ํา  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,089,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,183,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,183,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,458,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว
 2347 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2562  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
ที่ควรได้รับ  จํานวน  3  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน   
เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347
ลงวันที่  14 มิถุนายน 2562  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 575,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  4 อัตรา  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่  มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 1,629,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 49,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 786,020 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 746,020 บาท

(1)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม  อัตรามื้อละ  21
 บาท/คน/วัน จํานวน  245 วัน  เป็นเงิน  565,950 บาท  แยก
เป็น
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า  ตั้งไว้  257,250  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง  ตั้งไว้  154,350  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่  ตั้งไว้  154,350  บาท  
 (2)  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  1,700
  บาท/ปี  จํานวน 136,000 บาท  แยกเป็น
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า  ตั้งไว้   64,600  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง  ตั้งไว้  40,800  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่  ตั้งไว้   30,600  บาท  
(3)  ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จํานวน 7,800
 บาท  แยกเป็น
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า  ตั้งไว้   3,400  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง  ตั้งไว้  2,400  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่  ตั้งไว้   2,000  บาท
(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  200
 บาท/ปี  จํานวน  7,800 บาท  แยกเป็น
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า  ตั้งไว้   3,400  บาท  
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง  ตั้งไว้  2,400  บาท  
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่  ตั้งไว้   2,000  บาท    
(5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  300 บาท/ปี   จํานวน 
 11,700 บาท  แยกเป็น
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า  ตั้งไว้   5,100  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง  ตั้งไว้  3,600  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่  ตั้งไว้   3,000  บาท
(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  430 บาท/ปี   จํานวน  
16,770  บาท  แยกเป็น
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     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า  ตั้งไว้   7,310  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง  ตั้งไว้  5,160  บาท  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่  ตั้งไว้  4,300  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกค
รองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564
  หน้า 10  ลําดับที่ 2
  

ค่าวัสดุ รวม 793,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 793,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม และโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านต๋อม   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924   ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ
.2564  หน้า 9  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 1,276,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,276,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 1,276,800 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระดับ
ชั้น
อนุบาล - ป.6  อัตรามื้อละ  21 บาท/คน/วัน  จํานวน  200
  วัน  
เป็นเงิน  1,276,800  บาท  รายละเอียดดังนี้
     - โรงเรียนบ้านร่องห้า ตั้งไว้  495,600  บาท 
     - โรงเรียนบ้านต๋อม  ตั้งไว้  781,200  บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 
ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564  หน้า 20
  ลําดับที่ 1
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,160,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,662,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,662,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,468,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 91,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  2 อัตรา  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จาก
เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 3 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,486,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
บํานาญ  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 717,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 542,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานกู้ชีพกู้ภัย  งานจัดเก็บข้อมูล  
งานพ่นหมอกควัน รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ฯลฯ ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจราชการ 
หรือเยี่ยมเยือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานและพนักงานจ้างของ
เทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าวัสดุ รวม 619,060 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
 กระดาษ ปากกา  ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สาย
ไฟ
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด
ถ้วยชาม  แก้วน้ํา  ถังแก๊ส ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่  น้ํากลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 349,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ํายาฆ่าเชื้อป้องกันโรค วัคซีน สารเคมีกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย  และเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติ
งาน  หมวกรองเท้า เข็มขัดฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  17:24:41 หน้า : 45/65



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

งบลงทุน รวม 11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน  1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 105 มม. ยาว 152 มม. สูง 85 มม.
 - ขนาดของผ้าพันแขน 154X532 มม. สายยาว 750 มม.
 - หน่วยความจํา บันทึกได้สูงสุด 60 ค่า
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564 หน้า 38  ลําดับที่ 7

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จํานวน  1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - หมุนหน้าจอได้ 4 ด้าน  วัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
 - แสดงผลเป็นกราฟและตัวเลข
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564  หน้า 38  ลําดับที่ 8
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ถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถเข็น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถ
เข็น  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ถังออกซิเจนทางการแพทย์ เป็นถังเหล็กไร้รอยต่อ  ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ISO9809-3  ขนาด 1.5 Q (10 ลิตร) พร้อมรถเข็น  
 - ความดัน 150 บาร์ / ไฮดรอลิกทดสอบความดัน 250 บาร์
 - นํา่หนัก 13.5 กิโลกรัม 
 - สายเสียบจมูก ขนาด 7 ฟุต 
 - มีก๊าซเต็มถังพร้อมใช้งาน
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)   ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564 หน้า 38  ลําดับที่ 9

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 616,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงสําหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้
จ่าย 
 พ.ศ.2562  

ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบ  ตรวจสอบคุณภาพน้ําในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
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ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด และรายจ่ายอื่นที่
จําเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564 หน้า 29  ลําดับที่ 1
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค
ต่างๆ  
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 105  
ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 -
 18  
ตําบลบ้านต๋อม  หมู่บ้านละ  20,000  บาท  รวมเป็น
เงิน  360,000 บาท  สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 130  ลําดับที่ 1
   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 467,520 บาท

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 64,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 168,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการดูแล บํารุงรักษาสวน
สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 6,560,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน  2  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 6,320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอย  รวมทั้งจ้าง
เหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระ
ราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกัน ป้องปรามและ
บําบัด
รักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113  ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตําบลบ้าน
ต๋อม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนท้อง
ถิ่นท้องที่ตําบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง ตําบลน่าอยู่" ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  2557
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121  ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
และการตลาด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564  หน้า 8  ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตําบล
บ้านต๋อม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและ
พัฒนาสตรีตําบลบ้านต๋อม "ครอบครัวพอเพียง สู่ชุมชนเข้ม
แข็ง"  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ.2564  หน้า 13  ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬาบ้าน
ต๋อมเกมส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106  ลําดับที่ 2
 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา  เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง
 ตะกร้อ นวม ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่
จําเป็นในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ
.2564 หน้า 12  ลําดับที่ 1 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 264,480 บาท
งบบุคลากร รวม 264,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 264,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,236,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,858,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,858,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,687,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่
ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  1 อัตรา  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จาก
เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 3  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,952,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุของเทศบาล  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 1,122,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานสํารวจออกแบบ งานไฟฟ้า งาน
ธุรการ ฯลฯ  รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ฯลฯ ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจราชการ 
หรือเยี่ยมเยือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับพนักงานและพนักงานจ้างของ
เทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบ
พิมพ์  เก้าอี้ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์  สายไฟ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  
ถ้วยชาม  แก้วน้ํา  ถังแก๊ส ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน
ทราย เหล็ก  ท่อน้ํา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น  แบตเตอรี่  น้ํากลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์พืช ต้นไม้ ปุย วัสดุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  17:24:41 หน้า : 58/65



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่  16 นิ้ว จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 16
 นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  31.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 - ประสิทธิภาพเครื่องยนต์  1,500 วัตต์  กําลังเครื่อง 2.0 แรง
ม้า   จํานวน 9,000 รอบ/นาที
 - เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
 - แผ่นบังคับโซ่  ขนาด  16 นิ้ว / ขนาด
โซ่ 3/8"P 63PM/63PM3 , 3/8" 33RS
 - ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 0.25 ลิตร
 - ความจุถังน้ํามันหล่อโซ่ 0.15 ลิตร
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2564  หน้า 38  ลําดับที่ 11  
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เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25
 นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  72.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 - ประสิทธิภาพเครื่องยนต์  3,900 วัตต์  กําลังเครื่อง 5.3 แรง
ม้า   จํานวน 9,500 รอบ/นาที
 - เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
 - แผ่นบังคับโซ่  ขนาด  25 นิ้ว / ขนาด
โซ่ 3/8" 36RS/36 RM/33RS
 - ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 0.68 ลิตร
 - ความจุถังน้ํามันหล่อโซ่ 0.36 ลิตร
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564  หน้า 39  ลําดับที่ 12 

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะล้อเลื่อน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน  จํานวน  1 ชุด  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรคควบคุมที่มือ
จับพร้อมหูหิ้ว 
 - โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็งหุ้มด้วยยาง  เส้น
รอบวงล้อ 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 30 ซม.
 - มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะ สามารถแสดงผลการวัดระยะทาง
ได้ 9,999.9 เมตร
 - มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง
หน่วยเดซิเมตร
 - มีปุ่มกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ที่มือจับและที่มาตรวัด
 - สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
 - มีถุงบรรจุล้อ
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาด)  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
 พ.ศ.2564  หน้า 39  ลําดับที่ 13  
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้ง
ที่ 3) อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองพะเยาดําเนินงานตาม
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3
) อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ประจําปีงบประมาณ 2565
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 
พ.ศ.2564  หน้า 32  ลําดับที่ 1
  

งานก่อสร้าง รวม 1,677,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,512,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,512,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,308,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จาก
เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 1  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30
 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน  1  อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจ ตรวจสอบและรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน     
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ค่าติดตั้งไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 362,400 บาท

งบบุคลากร รวม 230,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่ม
ผลผลิตข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลบ้านต๋อม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  พ.ศ
.2564  หน้า 30  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
เขตพื้นที่ตําบลบ้านต๋อมและกว๊านพะเยา  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 108  ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4
 เมษายน 2562  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หน้า 108  ลําดับที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,700

เงินสํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,545,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 570,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,994,400

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

55,700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

600,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,700

เงินสํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,545,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 570,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,994,400

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

55,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

930,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

313,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 603,360 575,400 216,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

8,050,860 688,200 1,834,560 1,468,200 402,720

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:19:13 หน้า : 3/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

930,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

313,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 159,480 1,878,240

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

264,480 2,995,920 230,400 15,935,340
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 290,400 103,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

218,400 91,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 48,000 24,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 462,000 84,000 48,000 100,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 50,000 120,000

ค่าเบี้ยประชุม 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

117,600 8,800 49,500 25,000 4,800

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

29,800

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 290,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 145,200 538,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

67,200 376,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

3,000 135,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 240,000 48,000 1,042,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 240,000

ค่าเบี้ยประชุม 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,000 4,000 269,700

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

29,800

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000 990,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

5,800,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,054,000 860,000 542,000 688,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 5,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000

250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 105,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

5,800,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 432,000 3,576,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 5,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000

250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:19:13 หน้า : 8/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันหมอกควันและ
ไฟป่า

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่
ตําบลบ้านต๋อม

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพและการตลาด

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาสตรีตําบล
บ้านต๋อม

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันหมอกควันและ
ไฟป่า

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่
ตําบลบ้านต๋อม

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพและการตลาด

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาสตรีตําบล
บ้านต๋อม

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตข้าว

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

170,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000 30,000 50,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตข้าว

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

10,000 190,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 290,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

6,000

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการสิ่งแวด
ล้อม

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

40,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมและค่า
บริการต่างๆ

40,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

6,000

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการสิ่งแวด
ล้อม

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

40,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า 5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
บริการต่างๆ

20,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

120,000 10,000 30,000 10,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

746,020

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 30,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 843,500 20,000

วัสดุจราจร 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 290,000 349,060
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 190,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

746,020

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 100,000 120,000

วัสดุการเกษตร 10,000 60,000 70,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 290,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 933,500

วัสดุจราจร 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000 879,060
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

วัสดุสํานักงาน 240,000 30,000 20,000

วัสดุสํารวจ 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

ค่าไฟฟ้า 350,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 215,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 320,000

วัสดุสํารวจ 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

ค่าไฟฟ้า 350,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:19:14 หน้า : 18/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เก้าอี้ผู้บริหาร 7,900

เก้าอี้พนักพิงสูง 29,400

เก้าอี้สํานักงาน 14,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

44,000

เครื่องช่วยหายใจชนิด
อัดอากาศแบบสะพาย
หลัง (SCBA)

190,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 13,000 บีทียู

21,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 18,000 บีทียู

27,800

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 26,000 บีทียู

108,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:19:14 หน้า : 19/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เก้าอี้ผู้บริหาร 7,900

เก้าอี้พนักพิงสูง 29,400

เก้าอี้สํานักงาน 14,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

44,000

เครื่องช่วยหายใจชนิด
อัดอากาศแบบสะพาย
หลัง (SCBA)

190,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 13,000 บีทียู

21,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 18,000 บีทียู

27,800

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 26,000 บีทียู

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800

เครื่องวัดความดันโลหิต 2,900

เครื่องวัดออกซิเจนใน
เลือด

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 2,500

เครื่องอัดจารบี 4,000

เครื่องอัดอากาศ (ปั๊ม
ลม)

30,000

โซฟา 4,900

ตู้เย็น 6,400

ตู้เอกสารอเนกประสงค์ 29,000

โต๊ะผู้บริหาร 27,900

ถังออกซิเจนทางการ
แพทย์พร้อมรถเข็น

6,000

เทปวัดระยะล้อเลื่อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

17,800

เครื่องวัดความดันโลหิต 2,900

เครื่องวัดออกซิเจนใน
เลือด

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000

เครื่องอัดจารบี 4,000

เครื่องอัดอากาศ (ปั๊ม
ลม)

30,000

โซฟา 4,900

ตู้เย็น 6,400

ตู้เอกสารอเนกประสงค์ 29,000

โต๊ะผู้บริหาร 27,900

ถังออกซิเจนทางการ
แพทย์พร้อมรถเข็น

6,000

เทปวัดระยะล้อเลื่อน 14,000 14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่น
บังคับโซ่  16 นิ้ว

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่น
บังคับโซ่ 25 นิ้ว

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

360,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

1,276,800

อุดหนุนโครงการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม
เมืองพะเยา (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3) อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่น
บังคับโซ่  16 นิ้ว

17,000 17,000

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่น
บังคับโซ่ 25 นิ้ว

35,000 35,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

360,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

1,276,800

อุดหนุนโครงการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม
เมืองพะเยา (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3) อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

360,000 360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

12,000

รวม 26,629,800 16,836,300 2,818,360 5,723,280 3,776,060 467,520 6,728,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

12,000

รวม 434,480 5,913,800 512,400 70,000,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา



งบเฉพาะการ  
    ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ วันที ่30  กรกฎาคม พ.ศ.2564
     รายรับจริง จ านวน              947,903.32   บาท    
     รายจ่ายจริง จ านวน              615,153.29   บาท    
     ก าไรสะสม จ านวน                       0.00   บาท    
     เงินสะสม จ านวน              317,137.84   บาท    
     ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                       0.00   บาท    
     กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน                       0.00   บาท    
     ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน                       0.00   บาท    
     เงินฝากธนาคาร จ านวน              703,930.75   บาท    
     ทรัพย์รับจ าน า จ านวน                       0.00   บาท    



จ านวน              947,903.32   บาท    
จ านวน              615,153.29   บาท    
จ านวน                       0.00   บาท    
จ านวน              317,137.84   บาท    
จ านวน                       0.00   บาท    
จ านวน                       0.00   บาท    
จ านวน                       0.00   บาท    
จ านวน              703,930.75   บาท    
จ านวน                       0.00   บาท    



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2562 2563 2564 2565

หมวดรายได้

ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรน ้า 466,322.00     478,276.00    450,000.00    470,000.00    

ดอกเบี ย

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 3,024.02        3,209.75        3,000.00        3,000.00        

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 600,000.00     500,000.00    600,000.00    600,000.00    

รายได้อื่นๆ -                -               -               5,000.00        

ผลประโยชน์อื่น

ค่าธรรมเนียม 7,200.00        5,200.00        5,000.00        -               

รวมรายรับ 1,076,546.02  986,685.75    1,058,000.00 1,078,000.00 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2562 2563 2564 2565

งบกลาง -                8,160.00        9,160.00        14,340.00      

งบบุคลากร -                -               -               -               

งบด้าเนินงาน 996,814.17     863,576.25    1,030,840.00  1,063,660.00  

งบลงทุน 36,200.00       -               18,000.00      -               

งบเงินอุดหนุน -                -               -               -               

งบรายจ่ายอื่น -                -               -               -               

รวมรายจ่าย 1,033,014.17  871,736.25    1,058,000.00 1,078,000.00 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค าแถลงงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ (ประปา)

ประกอบงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

อ าเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,078,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,078,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 470,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

ดอกเบี้ย รวม 3,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

รายได้อื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,078,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 14,340 บาท

งบกลาง รวม 14,340 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 14,340 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 14,340 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวม
รายได้จากเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่  มท
 0808.5/ว 31  ลงวันที่  21 ตุลาคม 2563

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,063,660 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลและจัดเก็บรายได้จากกิจการ
ประปาในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 324,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ  ปากกา 
 ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์  สายไฟ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อ
น้ํา  อุปกรณ์ประปาฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการ
บริหารจัดการระบบประปา  เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 389,660 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 389,660 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าสําหรับโรงสูบน้ําประปาที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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