
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า
อําเภอ เมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,405,860 บาท

งบบุคลากร รวม 12,490,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านตํ๊า  จํานวน  1
 ตําแหน่ง  เป็นเงิน  331,200  บาท  และรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
ตํ๊า  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  364,320 บาท  รวมเป็นเงิน
จํานวน 695,520  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 105,550 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 589,970 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตํ๊า จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 2 ตําแหน่ง เป็นเงิน 72,000 บาท รวม
เป็นเงินจํานวน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
ตํ๊า  จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี
ตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 2 ตําแหน่ง เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงิน
จํานวน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 115,920 บาท และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 82,800
  บาท รวมเป็นเงินจํานวน 198,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาลเทศบาล
ตําบลบ้านตํ๊า รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบ้านตํ๊า รวมเป็นเงินจํานวน 1,490,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,865,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,610,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ปลัด
เทศบาล ตรวจสอบภายใน พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา พนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 5 อัตรา พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จํานวน 8
 อัตรา จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 7,610,220 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับ จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 84,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 372,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผน
งาน พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เป็นเงินจํานวน 372,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ลูกจ้าง
ประจํา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงินจํานวน 262,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,420,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 8 อัตรา สังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน จํานวน 2 อัตรา สังกัดกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 1,420,440 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 116,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 8 อัตรา สังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 116,400 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 3,806,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,070,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า รวมเป็นเงินจํานวน 230,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาลเทศบาล
ตําบลบ้านตํ๊า รวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการ
และแผนงาน และกองคลัง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ รวมเป็นเงินจํานวน 55,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 606,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน และกองคลัง  ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบ รวมเป็นเงินจํานวน 606,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 159,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ปลัดเทศบาล พนักงาน
เทศบาล สังกัด สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน และกอง
คลัง  ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ รวมเป็นเงินจํานวน 159,000  บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 2,003,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า

จํานวน 96,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลและรักษาความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็น
รายเดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลศูนย์ไอซีทีตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลศูนย์ไอซีที
ตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท รวม
เป็นเงินจํานวน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นๆ
สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ
และงานอื่นๆสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นราย
เดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าล้างรูป,อัดรูป,ค่ารับ
วารสารค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถ
ยนต์,ค่าจ้างเหมาผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่
เทศบาลฯ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต์ รวมเป็นเงินจํานวน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าล้างรูป,อัดรูป,ค่ารับ
วารสารค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่าง ค่าจัดทําเว็บไซต์เทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต์ รวมเป็นเงิน
จํานวน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท
1. ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 40,000 บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ หรืออนุกรรม
การ จํานวน 35,000 บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน ดังนี้ ค่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรม รวมเป็นเงินจํานวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) หน้าที่ 144 ลําดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการอื่น ของปลัด
เทศบาล ตรวจสอบภายใน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
ลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 400,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน จํานวน 100,000 บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองคลัง จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการ
อื่น ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน
จํานวน 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการ
อื่น ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองวิชาการและแผน
งาน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม
เป็นเงินจํานวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
ตํ๊า  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า รวมทั้งเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี
ตําบลบ้านตํ๊า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําตําบลบ้านตํ๊า ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เลือก
ตั้ง ค่าอาหารในวันรับสมัครเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบัตรเลือกตั้ง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดการเลือกตั้ง รวมเป็นเงิน
จํานวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องกระจายเสียงระบบไร้
สาย และอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอี้
ต่างๆ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัด
ซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของสํานักงาน
เทศบาลรวมเป็นเงินจํานวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟ เป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด  สบู่ ผงซักฟอก รวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
หรือเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น รวมเป็นเงิน
จํานวน 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทําสําหรับใช้ในการโฆษณาและเผย
แพร่  เช่น ฟิล์ม กระดาษ โปสเตอร์ แผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้นรวมเป็นเงิน
จํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์  กระจก
กรองแสง แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์รวมเป็นเงินจํานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 403,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล อาคาร และสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊าเป็นต้นรวมเป็นเงิน
จํานวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า อาคาร  และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า
เป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า อาคาร  และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า
เป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า รวมเป็นเงินจํานวน 28,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านตํ๊า อาคาร และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลบ้านตํ๊าเป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

งบลงทุน รวม 99,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ เป็น
เงิน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ เป็นตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด กว้างประมาณ 91 เซ็นติเมตร ลึก
ประมาณ 45 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 182 เซ็นติเมตร  เพื่อใช้เก็บ
เอกสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า เพื่อความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย และอํานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจ
ดูข้อมูลข่าวสารได้  ของกองวิชาการและแผนงาน  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 20 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 19,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 19,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป รายละเอียด ดังนี้
   1. เป็นกล้องคอมแพค (Compart Digtal Camara)
   2. ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นรเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
   3. ระบบออโต้โฟกัส
   4. มีระบบแฟลช์ในตัว
   5. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน
   6. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
   7. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 14 
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ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุมจําปาทอง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุมจําปาทอง จํานวน 1
 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายละเอียดดัง
นี้    
    1.ไมค์ลอยคู่ ชนิดถือ ย่าน UHF จํานวน 2 ชุด 
    2. Powermixer Apollo  6Ch 400 วัตต์/ข้าง จํานวน 1 เครื่อง 
    3. Poweramp Tiggersound 300 วัตต์/ข้าง จํานวน 1 เครื่อง 
    4. ตู้ลําโพงพร้อมติดผนัง NPE ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 4 คู่  
    5. ตู้ลําโพง  มอนิเตอร์ 8 นิ้ว Tiggersound จํานวน 1คู่  
    6. ค่าสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง   
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 21

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน - นํ้าเย็น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน - นํ้าเย็น จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000
 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีราย
ละเอียด ดังนี้ 
    1. มีช่องเก็บของอเนกประสงค์ 20 ลิตร แค่เปิดตู้ด้าน
ล่าง ขนาด 310 x 341 x 1,000 มม. 
    2. มี 2 ปุ่มกดนํ้าแยกชัดเจน ทําอุณหภูมิร้อนได้ถึง 85 องศา
เซลเซียส และทําอุณหภูมิเย็นได้ถึง 10 องศาเซลเซียส
    3. มีคอมเพรสเชอร์ทําความเย็นประสิทธิภาพสูง  
    4. มีถังนํ้าสเตนเลสแท้ ไร้รอยต่อ ป้องกันการเกิดสนิม
    5. มีปุ่มล็อกป้องกันเด็ก  เพิ่มความปลอดภัยสําหรับที่กดนํ้าร้อน 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 3 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 4,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
    3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)       
    4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
    5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
    7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1 
    

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านสาง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลบ้านสาง สําหรับโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์ ค่าจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็น
ต้น รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564)เปลี่ยนแปลงแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 178,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าล้างรูป,อัดรูป,ค่ารับ
วารสารค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่าง รวมเป็นเงินจํานวน 10,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ดัง
นี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม รวม
เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําชุมชน และจัด
ทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตลอดถึงการจัดอบรม การเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนเป็น
ประจําทุกปี ค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงาน รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี  ตลอด
ถึงการจัดอบรม  การเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจําทุก
ปี ค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
งาน รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องกระจายเสียงระบบไร้
สาย และอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เก้าอี้
ต่างๆ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว รวมเป็น
เงินจํานวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต่าง ๆ เช่น  ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟ เป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กระจก
กรองแสง แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์รวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวล
ผล จํานวน  23,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คุณลักษณะพื้น
ฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจาแยกจากหน่วยความจาหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 6 
 -  มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 13 
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งานบริหารงานคลัง รวม 554,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานการเงินและ
บัญชี

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและบัญชี กองคลัง จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นราย
เดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ กองคลัง จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท รวม
เป็นเงินจํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าล้างรูป,อัดรูป,ค่ารับ
วารสารค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่าง  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าประกันภัยรถ
ยนต์, ค่าจ้างเหมาผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจ
ที่เทศบาลฯ    ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติด
ตั้งระบบอินเตอร์เน็ต์ รวมเป็นเงินจํานวน 40,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์ เครื่องกระจายเสียงระบบไร้
สาย  และอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอี้
ต่างๆ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัด
ซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของสํานักงาน
เทศบาลรวมเป็นเงินจํานวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น รวมเป็นเงิน
จํานวน 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แป้นพิมพ์   เมาส์   กระจก
กรองแสง   แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์รวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์ว
เปิด ปิดแก๊ส เป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

งบลงทุน รวม 102,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเก้าอี้ทํางานมีพนัก
พิง แบบมีโช็ค ขาพลาสติก
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 9 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 40 ช่อง จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ราย
ละเอียด ดังนี้ เป็นตู้เก็บเอกสารจํานวน 40 ช่อง สําหรับงานการเงินและ
บัญชี 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 13 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดประมาณ 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 8 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 52,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 52,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดัง
นี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)จํา
หน่วย 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GH
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนวงจรหลัก ในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิดSolid State  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
    - มี DVD –RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า 600: 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )หน้าที่ 158 ลําดับที่ 21 

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)จํา
หน่วย 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GH
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
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 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนวงจรหลัก ในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือชนิด Solid State  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB  จํานวน 1 หน่วย
    - มี DVD –RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า 600: 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22. ลําดับที่ 15 
            

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(lnkjet) จํานวน 7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(lnkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
    - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(lnkjet)
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 dpi 
หรือ 1200X4,800 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดํา – สี) ได้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X2,400 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Intetface )แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100 Base-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) ได้
    - สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legal และ Custom 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )หน้าที่ 158 ลําดับที่ 19 
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500
 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 16 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 530,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า รวมเป็นเงินจํานวน 20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป   ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ รวมเป็นเงินจํานวน 10,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 480,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5 คน โดยจ่ายเป็นราย
เดือนๆ ละ 8,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินจํานวน 480,000  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการอื่น   เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รวม
เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ และรณรงค์เมาไม่
ขับ เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุน
อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดบริการประชาชนใน
พื้นที่ตําบลบ้านตํ๊า และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ รวม
เป็นเงินจํานวน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การดําเนิน
การตามมาตรการและแผนการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสําคัญและ
จําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน พ.ศ. 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 3 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน พัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอด
ถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  รวมเป็นเงินจํานวน 5,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 6 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า
ให้ความรู้แก่ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีความรู้
ความเข้าใจการป้องกันไฟป่า มีจิตสํานึกรักษ์และหวงแหนรักษาป่า และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตําบลบ้านตํ๊า  ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ รวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- หนังสือเรื่องการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ประจําปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 839 ลว  25
 เมษายน  2560 
- หนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด  ที่ มท
  0608 / ว 219  ลว  7  มีนาคม  2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 3 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน
จํานวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอี้
ต่างๆ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัด
ซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของสํานักงาน
เทศบาลรวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น รวมเป็นเงิน
จํานวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง  อุปกรณ์
ดับเพลิง  อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ค่าถังดับเพลิงเคมี รวมเป็นเงิน
จํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน10,000
  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
      1. เป็นแบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
      2. ขนาดโซ่ 3/8  นิ้ว 
      3. ขนาดเครื่องยนต์ 2.0 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบ 31.8  ซีซี 
      4. แผ่นบังคับโซ่ 12 นิ้ว
      5. ความจุถังเชื้อเพลิง 250 ซีซี                   
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ  9,500 บาท เป็นเงิน จํานวน 38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                
    1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   
    2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  
    3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี.    
    4. พร้อมใบมีด 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 5 

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน40,000
  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เป็นเครื่อง
ปั๊มลม มอเตอร์ 3 แรงม้า (2.2 KW.) ถังเก็บลมขนาด 165 ลิตร เพื่อใช้
ในการเติมลมรถบรรทุกนํ้า ขนาด 6,000 ลิตร และซ่อมบํารุง รถยนต์ส่วน
กลาง   
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 23 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,973,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,536,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,536,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 927,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ครู ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า  จํานวน 3
 อัตรา   จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 927,600  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 143,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบ้านตํ๊า  จํานวน 3 อัตรา   รวมเป็นเงินจํานวน 143,500  บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 453,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ทําหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน
จํานวน 453,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 108,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 345,720 บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน
จํานวน 12,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครู ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า  ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ รวมเป็นเงิน
จํานวน 36,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 348,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านตํ๊า

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตําบลบ้าน
ตํ๊า จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน
จํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านตํ๊า

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลบ้าน
ตํ๊า จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน
จํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านตํ๊า

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตําบลบ้าน
ตํ๊า จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน
จํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการอื่น ของ
พนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า  เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รวมเป็นเงินจํานวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
บ้านตํ๊า รวมเป็นเงินจํานวน 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า   รวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500
 บาท  รวมเป็นเงินจํานวน 11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ราย
ละเอียด  ดังนี้ มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 6 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,875,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,189,640 บาท

ค่าใช้สอย รวม 670,770 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ “ค่ายเยาวชนต้นกล้า สร้างค่านิยม 12 
ประการ”

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ “ค่าย
เยาวชนต้นกล้า สร้างค่านิยม 12 ประการ”   เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
ป้ายไวนิล  ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และ
วัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่
ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7
)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระ
ราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคิดดี ทําดี เพื่อตนเองและตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคิดดี ทําดี เพื่อ
ตนเองและตําบลบ้านตํ๊า เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
อาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และวัสดุ อุปกรณ์
อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดย
อาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7)  ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 6
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าเช่าเวที
และเครื่องเสียงพร้อมตกแต่ง   ค่าป้ายไวนิล   ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  ค่า
ขนม ของรางวัล และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของ
เทศบาลตําบลมาตรา 52 (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูง
อายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การ
กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10
) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาส  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายโครงการวิถีแห่งธรรมะสู่การพัฒนาชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีแห่งธรรมะสู่การพัฒนา
ชุมชน เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหาร
กลางวัน   ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จํา
เป็น รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอาศัย
อํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7)  ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนวัฒนธรรมค่านิยม 12 ประการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีน
วัฒนธรรมค่านิยม 12 ประการ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไว
นิล  ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และ
วัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่
ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7
)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระ
ราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 8
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 532,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน   532,420  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
   1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตํ๊า  จํานวน   392,000  บาท
   2. ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าดอน
มูล   จํานวน  28,900  บาท
   3. ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊า
กลาง    จํานวน   11,900  บาท
   4. ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊า
ใน         จํานวน   8,500  บาท
   5. ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าพระ
แล   จํานวน  52,700  บาท
 6. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าดอนมูล    
      จํานวน  1,800 บาท          
   7. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊ากลาง  จํานวน  1,000
 บาท          
   8. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าใน   
                จํานวน  1,000 บาท          
   9. ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าพระแล  
      จํานวน  3,000 บาท          
   10. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าดอน
มูล       จํานวน   1,800 บาท                    
  11. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊ากลาง    
      จํานวน  1,000 บาท          
   12. ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าใน   
      จํานวน  1,000 บาท          
   13 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าพระแล  
      จํานวน  3,000 บาท         
   14. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าดอน
มูล       จํานวน  2,700 บาท         
   15. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊า
กลาง        จํานวน  1,500 บาท          
   16. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าใน   
      จํานวน  1,500 บาท          
   17. ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าพระ
แล      จํานวน  4,500 บาท         
   18. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าดอน
มูล     จํานวน  3,870 บาท         
   19. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊า
กลาง             จํานวน  2,150 บาท          
   20. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าใน   
        จํานวน  2,150 บาท         
    21ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตํ๊าพระ
แล      จํานวน  6,450 บาท         
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 38,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ และอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 38,350 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 518,870 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอี้
ต่างๆ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัด
ซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของสํานักงาน
เทศบาลรวมเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ   เช่น แปรง ไม้
กวาด  สบู่  ผงซักฟอก รวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 448,870 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ รวมเป็นเงิน
จํานวน 448,870 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แป้นพิมพ์   เมาส์   กระจก
กรองแสง   แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา  สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า  รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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งบลงทุน รวม 85,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต  จํานวน 4
 ตู้ๆ ละ  4,500 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 7 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 50 นิ้ว
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับ
ไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว   
  เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 8 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
   -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -  มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
   -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2561   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 9 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามรถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2561    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 10 

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน  โรงเรียนบ้านตํ๊าพระแล โรงเรียนบ้านตํ๊าม่อน โรงเรียนบ้านตํ๊าดอน
มูล  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่ตําบลบ้าน
ตํ๊า  รวมเป็นเงินจํานวน 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 2 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 416,840 บาท

งบบุคลากร รวม 285,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 285,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 285,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 1 อัตรา   จํานวน  12  เดือน รวมเป็น
เงินจํานวน 285,840  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ รวมเป็นเงินจํานวน 10,000  บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข
ชุมชน

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้าน
งานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000
 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการ
อื่น ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่า
เช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  รวมเป็นเงินจํานวน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 544,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมเป็นเงินจํานวน 20,000
  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตาม หนังกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันไข้
เลือดออกแก่ประชาชน และการดําเนินกิจกรรมในด้านการป้องกันโรคไข้
เลือดออกอื่น ๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์   ต่าง ๆ ค่าจ้างแรง
งาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินจํานวน 30,000  บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง รวมเป็นเงินจํานวน 10,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํ้ายาต่างๆ นํ้ายา
พ่นหมอกควันและสารผสมนํ้ายา วัคซีนต่างๆ ทรายอะเบท และสารเคมี
อื่นๆ ยาสามัญประจําบ้านหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อหรือ โรคระบาดต่างๆ รวมเป็นเงิน
จํานวน 100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
จํานวน 59,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี้
    1. ปริมาณฉีดพ่นนํ้าไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
    2. ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
    3. กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
เพื่อใช้สําหรับพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและ
แมลงอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 11 

งบเงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 325,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13 ตําบลบ้าน
ตํ๊า  จํานวน  13  หมู่บ้านๆ ละ 20,000  บาท รวมเป็นเงิน  260,000
  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน 65,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม)  ในการ
จัดกิจกรรมสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็น
ค่าดําเนินงานของอสม.ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13 ตําบลบ้าน
ตํ๊า  จํานวน 13  หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 65,000
 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 147 ลําดับที่ 2  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,127,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,674,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,674,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,430,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่าง จํานวน 5 อัตรา จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน
จํานวน 1,430,040  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่   พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
ช่าง เป็นเงินจํานวน  78,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 152,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 14,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 453,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  กองช่าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการ รวมเป็นเงินจํานวน 20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด กองช่าง  ที่มีสิทธิ์
ได้รับตามระเบียบ รวมเป็นเงินจํานวน 42,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัด กองช่าง ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ รวมเป็นเงิน
จํานวน 25,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการ จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ
และงานอื่นๆ กองช่าง จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000
 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา รวมเป็นเงิน
จํานวน 20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดที่ดิน รวมเป็นเงิน
จํานวน 20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าล้างรูป,อัดรูป,ค่ารับ
วารสาร,ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่าง ค่าประกันภัยรถยนต์, ค่าจ้างเหมา
ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ  รวม
ถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 30,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการ
อื่น ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รวม
เป็นเงินจํานวน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน
จํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอี้
ต่างๆ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัด
ซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของสํานักงาน
เทศบาลรวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น รวมเป็นเงิน
จํานวน 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แป้นพิมพ์   เมาส์   กระจก
กรองแสง   แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์รวมเป็นเงินจํานวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 810,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 776,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบติงานผู้ช่วยงานด้านงาน
ไฟฟ้า

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบติงานผู้ช่วย
งานด้านงานไฟฟ้า จํานวน 1 คน โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000
 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 96,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ  ค่าล้างรูป,อัดรูป,ค่ารับ
วารสาร,ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่าง ค่าประกันภัยรถยนต์, ค่าจ้างเหมา
ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ  รวม
ถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 150,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน
จํานวน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต่าง ๆ เช่น  ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟ   เป็นต้น รวมเป็นเงินจํานวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ   เช่น แปรง ไม้
กวาด  สบู่  ผงซักฟอก รวมเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
  เช่น  หิน  ทราย  ปูน  ตะปู  ค้อน   ใบเลื่อย  ฯลฯ   รวมเป็นเงิน
จํานวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน รวมเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น รวมเป็นเงิน
จํานวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม รวมเป็นเงิน
จํานวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น กระจกส่องทางโค้ง รวมเป็นเงิน
จํานวน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ  9,500 บาท เป็นเงิน จํานวน 19,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                
    1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   
    2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  
    3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี.    
    4. พร้อมใบมีด 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564)และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 17 

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  5,500
 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. ขนาด 5 นิ้ว 125 มิลลิเมตร
    2. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์  
    3. ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 19 
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ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000
 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
    - กําลังไฟเข้าพิกัด 800 W
    - แรงกระแทก 0 - 3 J
    - อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 - 4000 ครั้ง/นาที
    - ความเร็วพิกัด 0 - 900 รอบ/นาที
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 )และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 18 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การ
รณรงค์ การลด การคัดแยกขยะ หรือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะนอกพื้นที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม รวมเป็นเงิน
จํานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 3

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการนํ้าเสีย จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการกําจัดนํ้าเสีย การปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งนํ้าเพื่อกําจัดวัชพืช หรือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการนํ้า
เสีย หรือการบําบัดนํ้าเสีย การรณรงค์ การลด หรือศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์หรือการจัดการนํ้าเสียนอกพื้นที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม รวม
เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 641,500 บาท

งบบุคลากร รวม 591,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 591,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 1 อัตรา   จํานวน  12  เดือน รวมเป็น
เงินจํานวน 369,500  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงินจํานวน 222,000  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด สํานักปลัดเทศบาล   ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ รวมเป็นเงินจํานวน 10,000  บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ รวมเป็นเงิน
จํานวน 5,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ในการฝึกอบรม สัมมนา หรือราชการ
อื่น ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่า
เช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  รวมเป็นเงินจํานวน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 174,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือน การ
ศึกษาเรียนรู้ต่างพื้นที่ เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง และ
วัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้คู่กิจกรรมกลุ่มสตรี(งานวันสตรีสากล) จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสตรี การให้ความรู้ การรวมกลุ่ม ส่ง
เสริมการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหารกลาง
วัน   ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จํา
เป็น รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัย
อํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7)  ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 141 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุด้านต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การใช้ยาในผู้สูง
อายุ การสร้างรอยยิ้ม การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหารกลาง
วัน   ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จํา
เป็น รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัย
อํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7)  ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเดิมหรือ
สร้างอาชีพใหม่ในชุมชน ประเภทต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การ
ทําอาหาร คหกรรม งานช่าง หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และหรือการบริการ
เป็นต้น เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหารกลางวัน   ค่า
อาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  และวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็น
เงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่
ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7)  ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 4

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 
1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท เพื่อใช้ในสํานักงาน งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 22 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลบ้านตํ๊า ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ  เด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลบ้านตํ๊า และสนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ค่าเช่าเวที
และเครื่องเสียงพร้อมตกแต่ง   ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหารว่าง ค่านํ้าดื่ม และ
นํ้าแข็ง  เงินรางวัลในการแข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น    เพื่อให้
มีสุขภาพที่ดี สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจากปัญหา
ยาเสพติด รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัย
อํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 13  พ.ศ.2552  โดยการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 2

โครงการแข่งขันปั่นจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันปั่นจักรยานชิงแชมป์ประเทศ
ไทย เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง
พร้อมตกแต่ง   ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง  เงิน
รางวัลในการแข่งขันกีฬา  และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น    เพื่อให้มีสุขภาพที่
ดี สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจากปัญหายาเสพ
ติด รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัย
อํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก่ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 13  พ.ศ.2552  โดยการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช และวันสําคัญอื่นๆ รวมเป็น
เงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

วันที่พิมพ์ : 6/11/2561  14:47:29 หน้า : 40/46



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแล
สุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง และ
วัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่านํ้า
ดื่ม และนํ้าแข็ง และวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 20,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 หน้าที่ของเทศบาล
ตําบลมาตรา 52 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 9

โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เช่น ค่าตอบแทน
พระพี่เลี้ยงซึ่งทําหน้าเป็นวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่าง ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง และวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็น
เงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 หน้าที่
ของเทศบาลตําบลมาตรา 52 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้
สูงอายุ และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การ
กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10
) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาส   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 1
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โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขาม จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขาม เช่น ค่า
เช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมตกแต่ง ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง ค่านํ้า
ดื่ม และนํ้าแข็ง และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 13  พ.ศ.2552 หน้าที่ของเทศบาลตําบลมาตรา 50 (1) รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ(๘) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 (11) การบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 8

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัย
อํานาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 2 พระมหา
กษัตริย์ มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหา
กษัตริย์ในทางใดๆ มิได้  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 6

โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง  7  ต้น จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง 7
 ต้น เช่น  ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมตกแต่ง  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
อาหารว่าง ค่านํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น รวมเป็น
เงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13  พ.ศ.2552  หน้าที่ของเทศบาลตําบล
มาตรา 50 (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ(๘) บํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 (11) การบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 7
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โครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊า เช่น ค่าเทียนพรรษา ค่าสังฆทาน ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้อื่นที่จํา
เป็น รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 หน้าที่ของ
เทศบาลตําบลมาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และ(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2
 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (11) การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 127 ลําดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,743,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 324,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 124,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์ อาคาร สถานที่ ถนน และ
อื่นๆ รวมเป็นเงินจํานวน 124,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
  เช่น  หิน  ทราย  ปูน  ตะปู  ค้อน   ใบเลื่อย  ฯลฯ   รวมเป็นเงิน
จํานวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม 1,419,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,419,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย หมวดบุญช่วย หมู่ที่ 8 จํานวน 233,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมวดบุญ
ช่วย หมู่ที่ 8 บ้านตํ๊ากลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊ากําหนด เป็นเงินจํานวน 233,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 37 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 จํานวน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านตํ๊าพระแล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊ากําหนดเป็นเงินจํานวน 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนานบท หมู่ที่ 9 จํานวน 315,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนาน
บท  หมู่ที่ 9 บ้านตํ๊าใน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00  ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้าน
ตํ๊ากําหนดเป็นเงินจํานวน 315,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 3 

โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินลํานํ้าแม่ตํ๊า หมู่ที่ 3 จํานวน 195,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินลํานํ้าแม่ตํ๊า หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1
 หน้าวัดบ้านตํ๊าป่าลาน ช่วงที่ 2 หลังบ้าน นางสาววรรณิภา ใหญ่
วงค์ ความยาว 30.00 เมตร  สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊ากําหนด เป็นเงิน
จํานวน 195,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 8 

โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินลํานํ้าแม่ตํ๊า หมู่ที่ 4 จํานวน 227,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินลํานํ้าแม่ตํ๊า หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1
 หลังบ้านนายบุญส่ง จันสา ช่วงที่ 2 หลังบ้านนางใหล ใหญ่วงค์ ความ
ยาว 35.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านตํ๊ากําหนด เป็นเงินจํานวน 227,500 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 9 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ 7 จํานวน 110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 หมู่ 7 ขนาดกว้าง 40.00  เซ็นติเมตร ลึกโดยเฉลี่ย 40 เซ็น
ติเมตร ยาว 44.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านตํ๊ากําหนด เป็นเงินจํานวน 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) หน้าที่ 108 ลําดับที่ 112
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โครงการเทลานคอนกรีตป่าสุสาน  หมู่ที่ 10 จํานวน 178,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าสุสาน หมู่ที่ 10
   หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊ากําหนดเป็นเงินจํานวน 178,600
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาศ พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างที่ปรากฏเป็น
โครงการฯในเทศบัญญัติ ตามหนังสือ ที่ 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินจํานวน 20,000
 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ป่าต้นนํั้า อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและหรือสนับสนุน
ฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป่าในเขตตําบลบ้านตํ๊า

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ฟื้นฟูอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น สนับสนุนการอนุรักษ์ จัด
ทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึงพ
.ศ.2564 ) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,329,300 บาท

งบกลาง รวม 16,329,300 บาท
งบกลาง รวม 16,329,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมเป็นจํานวน 125,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,496,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมเป็นจํานวน 11,496,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 4

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,947,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมเป็นจํานวน 2,947,200 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 660,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ ให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมเป็นจํานวน 660,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านตํ๊า 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ. 2564) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  รวมเป็นจํานวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 33,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา
ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงิน
สะสมซึ่งในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตําบลบ้านตํ๊า มีรายรับไม่รวมเงิน
กู้ เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม คํานวณร้อยละ  1/6 หรือคูณ
ด้วย .00167 เป็นเงิน 19,779,357.74  บาท คํานวณเป็น
จํานวน 33,031.53 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านตํ๊า จํานวน 220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านตํ๊า รวมเป็น
จํานวน 220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช) รวมเป็นจํานวน 168,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)  ในอัตราร้อยละสองของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจ่ายเงินสะสม ซึ่งในประจําปี 25662 ประมาณการไว้ 19,000,000
  บาท คํานวณเป็นจํานวน 380,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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