
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยสัก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยสัก จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหวยสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลหวยสัก จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 100,362,473.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 159,094,365.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 43,475,987.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 3,978,486.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 8,853,755.55 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 48,137,083.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 709,238.06 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 714,064.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 733,647.61 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 4,783,670.05 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,065.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 41,191,399.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 89,355,910.85 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 40,112,680.44 บาท

งบบุคลากร จํานวน 23,547,699.40 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,656,716.66 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,690,755.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,337,059.35 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 226,357.08 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 136,700.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 1,128,000.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยสัก
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 586,942.25 900,000.00 582,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

731,008.60 665,100.00 689,960.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 930,843.50 903,000.00 932,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,752,702.00 4,615,400.00 4,720,400.00

หมวดรายไดจากทุน 3,000.00 3,500.00 3,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,004,496.35 7,087,000.00 6,927,860.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 38,826,683.82 38,707,728.00 36,920,860.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38,826,683.82 38,707,728.00 36,920,860.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 57,786,378.01 60,405,272.00 62,151,280.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

57,786,378.01 60,405,272.00 62,151,280.00

รวม 103,617,558.18 106,200,000.00 106,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยสัก
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 38,017,994.19 42,369,864.00 43,983,964.00

งบบุคลากร 23,259,083.51 27,641,964.00 28,731,496.00

งบดําเนินงาน 12,541,129.66 19,654,772.00 16,862,940.00

งบลงทุน 4,730,246.08 10,936,400.00 11,710,600.00

งบเงินอุดหนุน 7,796,852.59 5,582,000.00 4,711,000.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 15,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 86,356,306.03 106,200,000.00 106,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหวยสัก
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,206,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 310,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,705,056

แผนงานสาธารณสุข 6,393,020

แผนงานเคหะและชุมชน 320,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 440,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 405,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,186,080

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 43,983,964

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 106,000,000



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลห้วยสัก
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 772,492.12 81.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 378,054.40 587.10 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 211,006.15 490,000.00 -56.73 % 212,000.00
     ภาษีป้าย 342,990.00 273,868.00 310,000.00 -12.90 % 270,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 63,560.00 101,400.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,557,096.52 586,942.25 900,000.00 582,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,275.90 6,382.60 6,500.00 -3.08 % 6,300.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 380.00 180.00 300.00 -33.33 % 200.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 535,570.00 537,620.00 500,000.00 7.40 % 537,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

830.00 700.00 600.00 16.67 % 700.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 19,075.50 6,347.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,350.00 3,150.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 60.00 0.00 100.00 % 60.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 118,848.00 83,614.00 80,000.00 3.75 % 83,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

92,640.00 78,520.00 60,000.00 -33.33 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,000.00 4,000.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 300.00 2,360.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,990.00 2,190.00 2,000.00 5.00 % 2,100.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 225.00 85.00 200.00 -50.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 3,810.00 5,800.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 787,294.40 731,008.60 665,100.00 689,960.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 3,000.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 941,081.15 927,843.50 900,000.00 3.33 % 930,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 941,081.15 930,843.50 903,000.00 932,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 66,250.00 15,000.00 15,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 324.00 252.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,862,879.61 4,737,450.00 4,600,000.00 2.39 % 4,710,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,929,453.61 4,752,702.00 4,615,400.00 4,720,400.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     รายได้จากทุนอื่น ๆ 3,515.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,515.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,067,207.70 1,096,720.30 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,328,859.15 12,383,134.07 12,120,000.00 -0.17 % 12,100,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,807,712.37 6,745,935.95 7,117,728.00 -11.84 % 6,274,860.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 286,298.89 326,208.80 300,000.00 8.67 % 326,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 15,059,934.58 13,108,842.20 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 147,114.16 125,654.96 70,000.00 71.43 % 120,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 132,695.82 116,422.54 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

8,021,593.00 4,923,765.00 5,000,000.00 -20.00 % 4,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 44,851,415.67 38,826,683.82 38,707,728.00 36,920,860.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 54,419,585.13 57,786,378.01 60,405,272.00 2.89 % 62,151,280.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 54,419,585.13 57,786,378.01 60,405,272.00 62,151,280.00
รวมทุกหมวด 107,489,441.48 103,617,558.18 106,200,000.00 106,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยสัก

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 106,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 582,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 212,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง

ภาษีป้าย จํานวน 270,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 689,960 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,300 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 537,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 700 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 60 บาท

ประมาณการ -

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 83,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,100 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บเพิ่ม
ขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 932,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บลด
ลง

ดอกเบี้ย จํานวน 930,000 บาท

ประมาณการ -

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 4,720,400 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวลดลงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บ
ลดลง

คาขายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 4,710,000 บาท

ประมาณการไวเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดเก็บ
เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 36,920,860 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,100,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 6,274,860 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 326,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดสรรลด
ลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 62,151,280 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 62,151,280 บาท

ประมาณการไวเพิ่มขึ้นกวาปทีผานมา  คาดวาจะไดรับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลห้วยสัก

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 106,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 43,983,964 บาท
งบกลาง รวม 43,983,964 บาท

งบกลาง รวม 43,983,964 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนาย
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2537  และพ.ศ
.2542 ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนเงินทดแทนลูกจ้าง   ด้านการดําเนินงาน
อื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 32,979,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่  ผู้สูง
อายุ  จํานวน 4,258 ราย และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง ยุทธศาสตร์       ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ข้อ   2    หน้า 265

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:40 หน้า : 1/160



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,463,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้แก่ คนพิการอายุต่ํา
กว่า 18 ปี  เดือนละ 1,000X12 เดือน จํานวน37 คน  คนพิการ
อายุ 18 ปีขึ้นไป เดือนละ 800X 12 เดือน จํานวน 627 คน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านการ
ดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ข้อ    3
  หน้า  265

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 906,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ให้แก่  ผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน 151 ราย  เดือนละ  500X12 เดือน  
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ด้านการ
ดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ข้อ   1
  หน้า 265

เงินสํารองจ่าย จํานวน 531,592 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 76,538 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ของเทศบาลตําบล        ห้วยสัก เช่นค่าชําระ
หนี้เงินต้น ค่าชําระดอกเบี้ย  ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําถ่ายโอน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําถ่ายโอนเทศบาล
ตําบลห้วยสัก  ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 917,034 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน   บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ประจําปี  2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลห้วยสัก จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ห้วยสัก ตามหนังสือที่ สปสช.31/ว0337 ลงวัน
ที่ 12 พฤศจิกายน 2552   ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ  เช่น เงินช่วยเหลือค่าทําศพ กรณี
พนักงานเทศบาลตําบลห้วยสัก ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ  ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ  เช่น เงินช่วยเหลือค่าทําศพ กรณี
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลห้วยสัก ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ  ด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,508,640 บาท

งบบุคลากร รวม 12,280,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี 
-นายกเทศมนตรี จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 28,800x12 เดือน
เป็นเงิน 345,600.- บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  อัตรา เดือนละ 15,840x12
 เดือนเป็นเงิน 380,160.- บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน  1 อัตรา เดือนละ 6,000x12 เดือนเป็น
เงิน  72,000.- บาท
-รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 อัตรา เดือนละ 4,500x12 เดือน
เป็นเงิน 108,000.- บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 6,000x12 เดือน
เป็นเงิน 72,000.- บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  อัตรา เดือนละ 4,500 x12
 เดือนเป็นเงิน 108,000.- บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ให้แก่  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,080X12 เดือน  จํานวน  120,960  บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เดือน
ละ   7,200X12 เดือน  จํานวน    86,400  บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

-ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 15,840x12
 เดือนเป็นเงิน 190,080.-บาท
-รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,960x12
 เดือนเป็นเงิน 155,520.-บาท
-สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา เดือนละ 10,080x12
 เดือนเป็นเงิน  1,209,600.-บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,431,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,113,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  ดังนี้
1.ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1  อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล(นักบริหารท้องถิ่น) จํานวน  1  อัตรา
หน่วยตรวจสอบภายใน
3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน    1  อัตรา
สํานักปลัดเทศบาล
4.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) 
จํานวน  1 อัตรา
5.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ(นักบริหารงานทั่วไป) 
จํานวน    1  อัตรา
6.หัวหน้าฝ่ายธุรการ(นักบริหารงานทั่วไป) 
จํานวน    1  อัตรา
7.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ(นักบริหารงานทั่ว
ไป)จํานวน 1 อัตรา
8.นักจัดการงานทั่วไป จํานวน    1  อัตรา
9.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน    1  อัตรา
10.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน    1  อัตรา
11.นิติกร จํานวน    1  อัตรา
12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน    1  อัตรา
13.นักประชาสัมพันธ์ จํานวน    1  อัตรา
14.นักพัฒนาชุมชน จํานวน    1  อัตรา
15.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน    2  อัตรา
16.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน    1  อัตรา
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 64,800 บาท

1. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ตั้งไว้  54,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
  
2.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตั้งไว้ 10,800.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับ
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 490,800 บาท

1. เงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  272,400
.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
1.ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000X12 เดือน เป็นเงิน 84,000
.- บาท
2.รองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600X12 เดือน เป็นเงิน  67,200
.- บาท 
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เดือนละ 5,600X12 เดือน เป็น
เงิน  67,200.- บาท  
4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  เดือนละ 1,500X12 เดือน เป็น
เงิน 18,000.-บาท
5.หัวหน้าฝ่ายธุรการ เดือนละ 1,500X12 เดือน เป็นเงิน
18,000.-บาท
6.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เดือนละ 1,500X12
 เดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล  ตั้ง
ไว้  218,400 .-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ดังนี้
1.ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000X12 เดือน เป็นเงิน 84,000
.- บาท
2.รองปลัดเทศบาล  เดือนละ 5,600X12 เดือน เป็นเงิน 67,200
.- บาท
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ5,600X12 เดือน เป็น
เงิน 67,200.- บาท
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,636,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างเทศบาล  ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา    
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา   
4.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา    
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา 
6.คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา    
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 126,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง
เทศบาล   ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา
4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทั่วไป) จํานวน  2 อัตรา
5.คนงานทั่วไป จํานวน  2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 4,157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 395,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 
350,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาล  ประจําปี พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับที่  13
  หน้า  272    

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะ
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กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ
 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ
คณะกรรมการข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ฯ และอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
 
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  ตั้ง
ไว้  5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าตรวจงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติกร ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่ง
ตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น และอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

4.ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ตั้งไว้  30,000
.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ที่ปฏิบัติหน้าที่การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามคําสั่งของ
เทศบาลตําบลห้วยสักฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสามัญ  คณะ
กรรมการ และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลที่สภา
เทศบาลแต่งตั้ง  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ค่า
บ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาของทางราชการ   
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าใช้สอย รวม 1,877,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง            
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6
 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับที่ 12   หน้า  271

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 946,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาสูบส้วม ค่าจ้างเหมาล้างอัดภาพ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
สี ค่าจ้างเหมาทํารูปเล่ม ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร ค่าจ้างเหมา
เวรยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการงานเทศบาลตําบลห้วยสัก ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพี่อใช้ในงานต่างๆของ
เทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ จํานวน 1 เครื่อง ฯลฯ  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีฯ

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม  2554  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

1.ค่ารับรอง  ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร  สําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

2.ค่าเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  การประชุมประชาคม
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตาม
ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  และรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  
3.ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ ระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งไว้ 20,000. -บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับระหว่างรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหา
กษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:40 หน้า : 13/160



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ
พวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆเช่น งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระนางเจ้าฯพระราชินี  งานวันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   และ
งานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงค์หรือผู้แทนพระองค์ฯ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯให้แก่พนักงาน
เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ. 2561  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24
 เมษายน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าให้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6
 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับที่  18  หน้า 273 

โครงการจัดทําจดหมายข่าวเทศบาลตําบลห้วยสัก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําจดหมายข่าวเทศบาล
ตําบลห้วยสัก  เช่น ค่าจัดทําจดหมายข่าวเทศบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6
 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับที่  2  หน้า 269    
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โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2564 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานประจําปี 2564 เช่น ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนิน
งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร       ลําดับที่  1  หน้า 269 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(จัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลห้วยสัก)  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับ
ที่  19  หน้า   273 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชา
ชน เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าให้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  ลําดับที่  20  หน้า 274
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โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน 5 ส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับ
ปรุงพัฒนางาน 5 ส เช่น ค่าอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการและค่าใช้สําหรับ
ปรับปรุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  ลําดับที่   15   หน้า 272

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และ
เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์
ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับ
ที่  22  หน้า 274 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557    และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  ลําดับที่  17   หน้า    273

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้วยสัก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลด
ใช้พลังงานไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยสัก เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร   ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564  ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์ที่ 6
 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับที่  2   หน้า 051
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สําหรับบุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สําหรับ
บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทํา
วารสาร แผ่นพับ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมและให้ความรู้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557
 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้าน
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ลําดับ
ที่ 14 หน้า 272

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกและค่านิยมในการปฎิบัต
 ิราชการ ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมปลูกจิตสํานึก
และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2565 สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตําบล
ห้วยสัก เช่น ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าคู่มือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  ลําดับที่ 11 หน้า 271 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่นซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ฯ ฯลฯ รถ
จักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนกลางเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบาลตําบลห้วยสักฯลฯ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ (1)วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษกุญแจ ภาพ
เขียน , แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศแผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ,ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partiton) ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข  ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 
พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์  ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฯล (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ
ฟ้า สวิสซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซ็นซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่า
เซลล์ กล่องรับสัญญาณฯลฯ  (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  เช่น ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับ
เพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่าง
ล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระว่ายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอนสําเร็จรูป  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ  (3) อุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพ
ลา ฟิลม์กรองแสง  น้ํากลั่น ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:40 หน้า : 24/160



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ ด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอมหมุน จานพรวน ผา
นไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  พู่กัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,  วีดีโอ
เทป,  แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน  ฯลฯ  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่วัสดุคงทน เช่น เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม่
รวมถังออกซิเจน  เครื่องแต่งกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อใส่
สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Di
gital Video Disc Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่
ซิป(Memory Chip)เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น  
Ethernet Card ,Lan Card,Anti Virus Card ,Sound Card )
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD –ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ (1) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น วาล์วน้ําดับเพลิงเชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่ง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด ,ถัง, ไม้ตบ
ไฟ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 785,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน/ในที่สาธารณะของเทศบาลตําบลห้วย
สัก และอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลห้วยสัก  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานัก
งาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย เป็นต้นฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น เช่น ค่าเคเบิ้นทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อ
สัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป  

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง (ระบบ CLDUD ,HOSTING)  ของเทศบาลตําบลห้วย
สัก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

งบลงทุน รวม 71,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร  4 ชั้น 40 ช่อง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40
 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 92 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 176 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 31 ซม. จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 054
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
1)แบบมีมือจับชนิดบิด 
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3)คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับ
ที่ 5 หน้า 054
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็น
เงิน 8,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับ
ที่ 2 ,4 หน้า 054
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์  รถบรรทุก
น้ํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลห้วย
สัก 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 6,698,240 บาท
งบบุคลากร รวม 4,973,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,973,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,919,260 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้
        -  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1
 อัตรา
        -  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) จํานวน 1 อัตรา
        -  นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
        -  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
        -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
        -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
        -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
        -  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
        -  เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ดังนี้    
 -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท

เงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 85,200
 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง
คลัง เดือนละ 5,600X 12 เดือน เป็นเงิน 67,200  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เดือนละ 1,500X 12 เดือน เป็นเงิน 18,000  บาท 
  
เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้ 67,200  บาท  
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง เดือน
ละ 5,600X12 เป็นเงิน 67,200 บาท  
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 733,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง ดังนี้
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน   1
 อัตรา 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง ดังนี้
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน   1
 อัตรา 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 539,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 405,000 บาท

(1)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 405,000 บาท แยกเป็น
    - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 250,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565

    - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้ง
ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้แก่ผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ
 และคณะกรรมการอื่นฯลฯของเทศบาลตําบลห้วยสัก
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าตรวจงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีและสาย
งานนิติกรค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสาย
งานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องฯลฯ ของเทศบาลตําบลห้วยสัก 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ค่า
บ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว.257 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาของทางราชการ 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าใช้สอย รวม 734,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลห้วยสักทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มาชําระภาษีภายใน
กําหนด เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชําระ
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาทํารูปเล่ม ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารระวาง โฉนด สปก. น.ส.๓  น.ส.๓ ก และค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าที่ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของเทศบาล และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ จํานวน 1 เครื่อง ฯลฯ
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องใช้จ่ายในการต้อนรับ
บุคคลและคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลฯลฯ 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการอบรมให้ความรู้ Program LTAX3000 4.0 และ 
LTAXGIS2.2 ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลห้วยสักและประชาชนที่สนใจ เช่นค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14/2564 หน้า 52 ลําดับที่ 1 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อม
แซม คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนกลางและอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลห้วยสักฯลฯตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท ราย
รับ- รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่(1) วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก  ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือ หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆที่
ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสําน้กงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
(2) วัสดุสื้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึก ปริ้น เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดแฟ้มประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม  กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหาร
เสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูปฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย ฯลฯ 
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ํา หัว
เทียน  แบตเตอรี่ จานจ่าย  ล้อ  ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  
เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่  (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น
หรือจาน บันทึกข้อมูล ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล 
(Diskekette , Floppy Disk  , Remuvable Disk , Compact D
isc , Digital Video Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล ฯลฯ
 (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด(Main Board)  เมนโมรี่
ซิป (Memor Chip)  เช่น RAM คัตซีทฟิด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัณ
ญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ 
(Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
Rom) 
แบบออพติคอล (Optical)เราเตอร์ (Router) ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้นฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต กองคลัง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 174,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 2,500 บาท 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 60
 ซม. ความสูง 
ไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
 ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)แก้ไข เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14/2564 
 ลําดับที่ 12 หน้า 55 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 7,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 3  เครื่อง ๆ
 ละ 2,500  บาท 
ระยะทางการใช้งาน  150  เมตร หน่วยความจําสมุดโทรศัพท์ 10
 หมายเลข 
 มีฟังก์ชั่นพักสาย  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
 ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)แก้ไข เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14/2564 
 ลําดับที่ 14  หน้า 55 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 44,400 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา   
(1) กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด   
     เกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถ
จักรยานยนต์ ตาม ขนาด ซีซี   
     ที่กําหนดไว้   
(2) ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน    
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย    
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)แก้ไข เพิ่มเติม   

ครั้งที่ 14/2564 ลําดับที่ 17 หน้า 56   
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
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ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เทปวัดระยะ ขนาดยาวไม่ต่ํากว่า 50
 เมตร สายโลหะ 
คุณลักษณะ  
1.สายเทปทําด้วยวัสดุ เหล็กเคลือบด้วยไนล่อน 
2. เทปมีความยาว ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
3.มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุก ๆ 1
 มิลลิเมตร 
4. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทป 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
 ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)แก้ไข เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 14/2564 ลําดับที่ 16 หน้า 56 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In one 
สําหรับสํานักงานจํานวน 2  เครื่อง 
เครื่องละ 17,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก( 2 core) โดย  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จํานวน 1
หน่วย 
 -หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
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น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จํานวน 1หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ ภาย
นอก (External 
จํานวน 1 หน่วย 
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-fi (IEEE  802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563 )ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
 ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14/2564 
 ลําดับที่ 7 หน้า 54 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็ว  
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สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้  
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1
 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory  
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถ  
ในการใช้หน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลัก  
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ   
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จํานวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) หรือภาย
นอก) จํานวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base -T   
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์  
 - มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ  
 FHD (1920x1080)  
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac )
และ Bluetooth  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
ฉบับ(เดือน พฤษภาคม 2563 )ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย   
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14/2564 ลําดับที่ 8 หน้า 54  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้  
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจํานวน 1
 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cahe memory รวมในระดับ  
 (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาด  
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง  
     แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
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ใช้หน่วยความจําหลัก   
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB  
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ  
 ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB 
จํานวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T   
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์  
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
 หน่วย  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
ฉบับ(เดือน พฤษภาคม 2563 )ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย   
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  
(Ink TanK Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 
19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้า 
ต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับ(เดือน พฤษภาคม 2563 )ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
 ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14/2564 
ลําดับที่ 10 หน้า 55 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:40 หน้า : 52/160



ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา(18
 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , legal และ Custom 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับ(เดือน พฤษภาคม 2563 )ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ- รายจ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14/2564 
ลําดับที่ 11 หน้า 55 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับ
อากาศ 
และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง  
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28  พฤษภาคม 2564  
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ- รายจ่าย ตามงบ
ประมาณของ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตําบลห้วยสัก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่
ตําบลห้วยสัก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ลําดับที่   2   หน้า 260

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:40 หน้า : 54/160



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ลําดับที่   4  หน้า 261

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
การรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ลําดับที่   6   หน้า  262  
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โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลห้วยสัก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลห้วยสัก  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 ข้อ 50 (1) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) กําหนดให้เทศบาล
มีอํานาจหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลในการรักษาความสงบเรียบ
ร้อยของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านบริหารทั่วไป แผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ลําดับที่  1  หน้า 050    

โครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยสัก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยสัก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที4่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลําดับ
ที่  8 หน้า 262
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยสัก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยสัก เช่น ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลําดับ
ที่   10   หน้า 263

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตําบล
ห้วยสัก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตําบล  ห้วยสัก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ลําดับที่   1   หน้า  260
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตําบลห้วยสัก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าตําบลห้วยสัก  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลําดับที่   7   หน้า 262
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 90,000 บาท

1.โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย ตั้งไว้  50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือ
ที่ ชร 0118.2/248  ลงวันที่ 14  มกราคม  2564  เรื่องขอส่ง
โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ลําดับที่   4  หน้า 302

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  ตั้งไว้ 40,000
.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ตามหนังสือ
ที่ ชร 0023.6/3564   ลงวันที่   5  กรกฎาคม  2564  เรื่องขอรับ
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ลําดับที่   5  หน้า 302         
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 11,109,056 บาท

งบบุคลากร รวม 5,763,616 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,763,616 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,140,640 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,550,980.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลดังนี้
    -ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) จํานวน 1
 อัตรา
    -นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
    -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    -เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 2,589,660.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
    - ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 8 อัตรา
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท

-เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 X 12
 เดือน

-ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 67,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 X 12 เดือน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ได้แก่ 
    - ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 3,500 X 12 เดือน จํานวน 6
 อัตรา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,196,280 บาท

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 501,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล ดังนี้
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    - ผู้ดูแลเด็ก (เทศบาลตําบลห้วยสักจัดจ้างเอง) จํานวน 2 อัตรา

-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  694,680  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร) จํานวน  4
 คน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,296 บาท

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 16,296.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ดูแลเด็ก (เทศบาลตําบลห้วยสักจัดจ้างเอง) จํานวน 2 อัตรา 

-เงินเพิ่มค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 24,000. - บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร) จํานวน  4 คน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 5,328,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 410,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 400,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู
และผู้ดูแลเด็กสังกัดกองการศึกษา ประจําปี พ.ศ.2565
เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ด้านบริหารทั่วไป แผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 272

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 
ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้าง เช่น ค่าตรวจงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาย
งานนิติกร ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น และ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

- ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายกองการศึกษา 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน

- ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู/ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุด
หนุน)  ตั้งไว้  80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายกองการศึกษา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 2,725,550 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วย
สัก  เช่น วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่นถ่ายเอกสาร จ้างเหมาสูบ
ส้วม ดูดสิ่งปฏิกูล พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ค่าจัดทําชั้นวาง
รองเท้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก ค่าปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลห้วยสัก ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลห้วยสัก จํานวน  1  คน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลห้วยสักและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจ
หน้าที่ จํานวน 1 เครื่อง
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- ค่ารับรอง   ตั้งไว้ 5,000. – บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ฯลฯ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- ค่าเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว้ 5,000. – บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ การประชุม
ประชาคมหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน และรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ให้แก่
พนักงานเทศบาลครู พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการผลงาน
เด็ก  เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 30 หน้าที่ 239
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โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยสัก

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
เล็ก ศพด. ทต.ห้วยสัก จํานวน  6สาย พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง
การการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 046

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประดิษฐ์ดอกไม้กระถางดอกไม้
จากขวดพลาสติกรีไซเคิล เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 231
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โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมสร้างความ
ปลอดภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 22 หน้าที่ 237

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงค่าจัดซื้อขนม ค่า
จัดซื้อของรางวัล ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 26 หน้าที่ 238

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,355,750 บาท

1 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วย
สัก    ตั้งไว้ 874,650. - บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลห้วยสัก อัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 245
 วัน จํานวน 170 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหาร
ส่วน ตําบล)                                
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 11 หน้าที่ 234

2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
ตั้งไว้ 289,000. - บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก ตามโครงการที่ปรากฏในแผน
ปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 32 หน้าที่ 240

3 ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตั้งไว้ 192,100. - บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก ตามโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณของสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 10 หน้าที่ 234

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 20 หน้าที่ 237

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 1,943,390 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,865,390 บาท

1.วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
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อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

2.ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งรวมไว้  1,820,390.- บาท
-ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลห้วยสัก ตั้งไว้ 325,754.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก อัตรา 7.37
 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน จํานวน 170 คน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 12 หน้าที่ 235
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- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จํานวน  9 โรงเรียน ตั้งไว้
1,494,636.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ตั้งแต่อนุบาล – ป.6 จํานวน  9
  โรงเรียน อัตรา  7.37 บาท/คน/วัน  จํานวน  260   วัน  ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก   
2. โรงเรียนบ้านร่องเผียว   
3. โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง   
4. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ   
5. โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว  
6. โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง     
7. โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง   
8. โรงเรียนบ้านหัวดง   
9. โรงเรียนบ้านร่องเบ้อวิทยา  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 13 หน้าที่ 235

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ (1) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริง
เกลอร์ (Srrinkler) จอมหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่น
ซีดี) รูปสีดําขาวที่ได้จากการล้าง, อัด,ขยาย,ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital VideoDisc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)  เมนโมรี่
ซิป (Memery Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Caed) 
เช่น (Ethernet Card, Lan Card,Anti-
Virus Card ,Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD -ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เราเตอร์ (Router) เป็นต้น ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยสัก บ้านร่องเผียว (แห่งเดิม) และบ้านโป่งฮึ้ง (แห่งใหม่)
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าบริการ
การใช้โทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วย
สัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตาม
ตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลห้วยสัก ค่าบริการโทร
คมนาคมของกองการศึกษา ศูนย์ ICT ชุมชนตําบลห้วยสัก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก เช่น ค่าบริการโทร
คมนาคมรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ทางด้านโทรคมนาคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:41 หน้า : 77/160



งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มกระดูกงู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มกระดูกงู จํานวน 1 เครื่อง 
สามารถเจาะได้ 21 ห่วง ขนาด A 4 สามารถเว้นรูเจาะได้ เจาะได้
สูงสุดครั้งละ 20 แผ่น เข้าได้หนาถึง 5 เซนต์ หรือห่วงขนาด 51 ม
.ม
. 
Specifications Binding Material:Plastic Comb/Binder Strip
 Binding Thickness:30 mm Round Plastic Comb/50
 mm Ellipse Plastic comb/20sheets (80g) (1.) Binding 
Material:Plastic Comb/Binder Strip (2
.) Binding Thichness:30 mm Round Plastic Comb (3
.) Punching Capacity:20sheets (80g) (4
.) Binding width:Less than 300 mm
(5.) Hole distance: 14.3 mm (6.) Depth Margin:2.5-
6.5 mm (7.) Punching Hole quantity:21holes (8
.) Hole Spec:3x8 mm (9.) Quntity of Movable Cutter: 21
 pieces (10.) Punching Form: Manual (11.) Dimension: 
420x350x230 mm (12.) New Weight: 10.6 KG
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ 14/2564 ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา ลําดับที่ 34 หน้าที่ 059
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อลําโพงสนาม จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงสนาม จํานวน 1 ชุด ลําโพงอเนกประ
สงค์พร้อมแอมป์  15 นิ้ว (1.) แอมป์กําลังวัตต์ 500W @ 4 โอมห์
– ไมค์ลอยแบบไร้สาย (2.) ไมโครโฟน ย่าน VHF (3.) มีช่อง
ต่อ USB SD CARD และเล่นเพลง MP3 ได้ (4.) มีวิทยุ FM (5.) มี
รีโมท (FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz –
 20kHz) (SENSITIVITY : 100 dB (+- 2 dB) (6.) มีช่องสําหรับ
เสียบไมค์สาย 1 ช่อง XLR (7.) มีช่องสําหรับเสียบไมค์สาย 1
 ช่อง Phone Jack (เสียบกีต้าร์ 1ช่อง) (AUX LINE IN (RCA) 1
 ช่อง) (AUX LINE OUT (RCA) 1 ช่อง (8.) มี EQ 5 Brand 
สําหรับปรับแต่ง (9.) ปรับแต่งเสียง ECHO ได้ (10.) มีแบตเตอรี่
สามารถชาร์ทในตัวได้ และใช้งานได้ 8-9
 ชั่วโมง (POWER SUPPLY : AC220V/50-
60V,DC 12 V Battery) (11.) มีล้อลากพร้อมมือจับ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ลําดับที่ 33
 หน้าที่ 059
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์ รถบรรทุก
น้ํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบล
ห้วยสัก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,536,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 3,536,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,536,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/2432 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 099
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง โครงการขนมพื้น
บ้าน อาหารพื้นเมือง ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/2561 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 3 หน้าที่ 047

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง จํานวน 100,000 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ตั้งไว้  30,000.-  บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง โครงการโรงเรียนสีขาว ตาม
หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
 ที่ ศธ 04043/2436 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่ง
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 6 หน้าที่ 047

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ตั้งไว้  70,000.-  บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/2436 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 5 หน้าที่ 047
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว จํานวน 35,000 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ตั้งไว้  15,000.-  บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/2435 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563
 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข ลําดับที่ 2 หน้าที่ 099

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ตั้งไว้  20,000.-  บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตาม
หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
 ที่ ศธ 04043/2435 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่ง
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2563 ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 3 หน้าที่ 099
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดง โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียน ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/2455 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 14/2564 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข ลําดับที่ 4 หน้าที่ 047

อุดหนุนโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา โครงการการแปรรูปผล
ผลิตทางการเกษตร ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/2433 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 4 หน้าที่ 099
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จํานวน 9 โรงเรียน

จํานวน 3,276,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.6 จํานวน 9 โรงเรียน อัตรา 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก   
2. โรงเรียนบ้านร่องเผียว   
3. โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง   
4. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ   
5. โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว  
6. โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง  
7. โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง   
8. โรงเรียนบ้านหัวดง   
9. โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 291
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ไร้พรมแดน 
ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เขต 36 ที่ ศธ 04266/3712 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 5 หน้าที่ 099
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 6,393,020 บาท

งบบุคลากร รวม 2,311,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,311,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,695,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข)    จํานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข)                จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณ
สุข                                                               จํานวน 1
 อัตรา
- เจ้าพนักงานสาธารณ
สุข                                                              จํานวน 1
 อัตรา
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําให้แก่พนักงานเทศบาลดังนี้ 
    1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เดือน
ละ 3,500X12เดือน  เป็นเงิน 42,000.- บาท  
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเดือนละ 1,500X12
 เดือน  เป็นเงิน 18,000.-บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:41 หน้า : 86/160



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 507,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างเทศบาล  ดังนี้
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จํานวน 1
 อัตรา
- คนงานทั่วไป    จํานวน 1 อัตรา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง
เทศบาล  ดังนี้
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จํานวน 1
 อัตรา
- คนงานทั่วไป    จํานวน 1 อัตรา  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
   

งบดําเนินงาน รวม 3,364,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 436,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 371,000 บาท
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-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  150,000
.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล   ประจําปี พ.ศ. 2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 272 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้ง
ไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง 
เช่น ค่าตรวจงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน
เทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติกร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสายงานบริหารเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการที่สังกัด
เทศบาล ตั้งไว้ 216,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ที่สังกัดเทศบาลให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาลที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการที่สังกัดเทศบาล 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และและผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาของทางราชการ   
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าใช้สอย รวม 2,112,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่างๆของเทศบาล และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 1
 เครื่อง ฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
จ้างเหมาสูบส้วม ค่าจ้างเหมาล้างอัดภาพ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
สี ค่าจ้างเหมาทํารูปเล่ม ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานเทศบาลตําบลห้วย
สัก ฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่างๆของเทศบาล และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 1
 เครื่อง ฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน รถยนต์
ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะการใช้งานที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ส่วน
กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปกติ หรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้างหรือจํานวน
มาก เช่น รถพยาบาล รถยนต์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯให้แก่พนักงาน
เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตาม
ระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39:41 หน้า : 92/160



โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนและอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯเช่น ค่า
วัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 4 หน้า 252

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ (ศพส.) เทศบาล
ตําบลห้วยสัก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์ (ศพส.)เทศบาลตําบลห้วยสัก และอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ
เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ครั้ง
ที่ 8/2563ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4
 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน้า 7
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกในชุมชน และอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
ป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 3 หน้า 251

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนก่อนนํามาทิ้ง(จังหวัดสะอาด 
3Rประชารัฐ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
ก่อนนําไปทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3Rsประชารัฐ) และอื่นที่เกี่ยวข้องฯ
ลฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 6 หน้า 254
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โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้างสํานึกในการลดภาวะ
โลกร้อน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการ
สร้างสํานึกในการลดภาวะโลกร้อน และอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ
เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าป้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 9 หน้า 257
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และอื่นที่
เกี่ยวข้องฯลฯและแนวทางการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   
4) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 12 หน้า 259
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และอื่นที่เกี่ยว
ข้องฯลฯและแนวทางการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้       
   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557         
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 11 หน้า 259
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเตอร์ฯ ฯลฯ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์
บรรทุกขยะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลห้วยสักฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ค่าวัสดุ รวม 785,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ (1)วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน , แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญ
ประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partion) ฯลฯ  (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข  ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหาร
เสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพ
ลา ฟิลม์กรองแสง  น้ํากลั่น ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลี และผ้า
พันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะ
เบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง ดคลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  พู่กัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,  วีดีโอ
เทป,  แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน  ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่วัสดุคงทน เช่น เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม่
รวมถังออกซิเจน  เครื่องแต่งกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อใส่
สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย    อปพร. ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ               (2) วัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc,Di
gital Video Drive,Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่นหน่วยประมวล
ผล อาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่
ซิป(Memor Chip)เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น  
Ethernet Card ,Lan Card,Anti Virus Card ,Sound Card )
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD –ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลห้วยสัก และ
อาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตําบลห้วยสัก  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  เป็นต้นฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตาม
ตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลห้วยสัก ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน รวม 98,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,000 บาท
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ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) จํานวน 80,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 80,000.- บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1. สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์เพิ่มเติม
2. ตัวเครื่อง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาควิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า
หัวใจและภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
3. ตัวเครื่องมีน้ําหนักไม่มากกว่า 2 กิโลกรัม บรรจุในกระเป๋าและ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว รวมแบตเตอรี่
4. สามารถให้คะแนนเป็นภาษาไทย
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยอมรับและผ่านมาตรฐานสากล และ
สามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม AHA CPR Guideline.
6. มีสัญญาณเป็นไฟหรือเสียงเตือนสถานะการติด
แผ่น adhesive pad ที่ถูกต้อง
7. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้โดยผ่านแผ่นกระตุก
หัวใจของเครื่องกระตุกหัวใจได้
8. Multifunction Adhesive Pads ผู้ใหญ่และเด็ก จํานวน 1 ชุด
9. กระเป๋าใส่เครื่อง จํานวน 1 ใบ
10. Battery จํานวน 1 ชุด
11. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14/2564 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับ
ที่ 28 หน้า 58
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจัดซื้อเปลตักอลูมิเนียมแบบแยกส่วนได้ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลตักอลูมิเนียมแบบแยกส่วนได้ จํานวน 1
 ชุด รายละเอียดดังนี้
1. เปลสนามชนิดอลูมิเนียมแบบพับเก็บได้
2. สําหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
3. ผลิตจากอลูมิเนียม และสแตนเลส
4. น้ําหนักเบา แข็งแรงทนทาน
5. สามารถแยกส่วนได้
6. สามารถปรับความยาวเปลได้  
7. รับน้ําหนักได้ถึง 160 กก.
8. ขนาด ขณะกางออก 218 x 41.5 x 6.8 ซม.
9. ขนาด ขณะพับไว้ 119 x 41.5 x 9.8 ซม.
10. น้ําหนักเปล 9.15 กก. 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น บัญชี
ครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับที่ 29 หน้า 58
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์  รถบรรทุก
น้ํา รถบรรทุกขยะ ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลห้วย
สัก 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้าน 31
 แห่งๆ ละ 20,000 บาท ตามโครงการดังนี้
1.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านโป่งฮึ้ง ม.1 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
2.อุดหนุนเงินพัฒนาหมู่บ้าน บ้านโป่งฮึ้ง ม.2 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งป่ายาง ม.3 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าก๊อ ม.4 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
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พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
5.อุดหนุนเงินกองกลางหมู่บ้าน ม.5 ต.ห้วยสัก ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
6.อุดหนุนคณะกรรมการบ้านป่าแหย่ง ม.6 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านร่องปลาขาว ม.7 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
8.อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน บ้านร่องเผียว ม.8 ต.ห้วย
สัก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
9.อุดหนุนบัญชีประชารัฐ (57011309) กองทุนบ้านร่องเบ้อใน ม
.9 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
10.อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10
 ตําบลห้วยสัก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
11.อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหัวดง ม.11 ต.ห้วย
สัก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
12.อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ม.12 บ้านร่องเบ้อ ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าเหียง ม.13 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.14 ตําบลห้วยสัก ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันสลี ม.15 ต.ห้วยสัก ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งขาม ม.16 ตั้ง
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ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันโค้งใหม่ ม.17 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 18 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
19.อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านร่องเบ้อ ม.19 ต.ห้วยสัก อ
.เมือง จ.เชียงราย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
20.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
21.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดอนชุม ม.21 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
22.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.22 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
23.อุดหนุนบัญชีคณะกรรมการหมู่ 23 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุด
หนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 
24.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.24 บ้านร่องเผียว ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
25.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านใหม่สันป่าเหียง ม.25 ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
26.อุดหนุนเงินกองกลางหมู่บ้านโป่งฮึ้ง ม.26 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
27.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยสักใหม่ ม.27 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
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28.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันต้นเปา ม.28 ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
29.อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 29 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
30.อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านบ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 30 ตําบลห้วย
สัก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น ลําดับที่  1  หน้า 303

31.อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านบ้านเนินสะดวก หมู่ที่ 31 ตําบล
ห้วยสัก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข ครั้ง
ที่ 8/2563 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ลําดับที่  1
  หน้า 8
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 320,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จํานวน 320,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และ
ติดตั้งไฟกิ่ง บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 9  ตําบลห้วยสัก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งไว้ 160,000 บาท เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 14/2564 ด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 2
 หน้า 006 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ
ติดตั้งไฟกิ่ง บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19  ตําบลห้วยสัก อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งไว้ 160,000 บาท เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 14/2564 ด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ประปา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 9
 หน้า 008
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 440,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแปรรูป
สมุนไพร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่  1  หน้า 96
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้นําสตรีตําบลห้วย
สักและกิจกรรมวันสตรีสากล  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
การ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ลําดับที่  1  หน้า 226

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพสู่
ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่  3  หน้า 96
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โครงการวันลําไย - กระท้อน ของดีตําบลห้วยสัก ประจําปี 2565 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลําไย – กระท้อน ของดี
ตําบลห้วยสัก ประจําปี  2565  เช่น ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ลําดับที่    11  หน้า  228

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทําข้าวแต๋น  บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4 จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทําข้าวแต๋น บ้านป่าก๊อ หมู่
ที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมการทําข้าวแต๋น  เพื่อดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการที่เสนอ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่  17   หน้า 280
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทํานา ทําสวน  บ้านป่าก๊อพัฒนาส่งเสริม
การเกษตร 
หมู่ที่  22

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทํานา ทําสวน บ้านป่าก๊อ
พัฒนาส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่  22 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตร  เพื่อดําเนินการตามรายละเอียดโครงการที่
เสนอ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่ 47     หน้า 287

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์การทําตะกร้าหวาย บ้าน
ร่องเผียว 
หมู่ที่ 18

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์การทํา
ตะกร้าหวาย บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 โครงการส่งเสริมการต่อยอด
การทําตะกร้าหวาย เพื่อดําเนินการตามรายละเอียดโครงการที่
เสนอ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่  40  หน้า 285

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่25 จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาตรี บ้านใหม่สันป่า
เหียง  หมู่ที่  25 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุต่างๆ เพื่อ
ดําเนินการตามรายละเอียดโครงการที่เสนอ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่  53  หน้า 288
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อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลําไยคุณภาพ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มลําไยคุณภาพ บ้านร่อง
เบ้อ หมู่ที่ 19 โครงการพัฒนาคุณภาพลําไย เพื่อดําเนินการตาม
รายละเอียดโครงการที่เสนอ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว  ลําดับที่   44  หน้า 286

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาห้วยสักคัพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาห้วยสักคัพ เช่น ค่า
ป้าย ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสถานที่จัด
งาน ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3การ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 3 หน้าที่ 243
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โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็ก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลห้วยสัก เช่น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเครื่อง
เสียง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ฯลฯ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 2 หน้าที่ 243

โครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงลานกีฬา
นันทนาการ เช่น จ้างเหมาปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ ฯลฯ พระ
ราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 097
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ เช่น ค่าป้าย ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าชุดกีฬาฯลฯ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ลําดับที่ 4 หน้าที่ 243

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

กิจกรรมลานพระลานธรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมลานพระ ลานธรรม เช่น ค่า
ป้าย  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข ลําดับที่ 16หน้าที่ 248
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โครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนาเช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข ลําดับที่ 9 หน้าที่ 245

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจ
ศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 242
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โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจตุปัจจัย ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข ลําดับที่ 15 หน้าที่ 248

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข ลําดับที่ 14 หน้าที่ 247
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โครงการฝึกอบรมและดูงานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและดูงานด้าน
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ พระราช
บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 2 หน้าที่ 046 

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าพิมพ์เทียน ค่าตกแต่งขบวนเทียน ค่าจัดซื้อขี้ผึ้ง ค่า
จตุปัจจัย ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าเชื้อเพลิง ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข ลําดับที่ 10 หน้าที่ 246
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ ชร 0023.7/441 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การ
สนับสนุนงบประมาณโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2563 ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข ลําดับที่ 1หน้าที่ 101

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก จํานวน 25,000 บาท

1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตามโครงการพัฒนา
ดนตรีพื้นเมือง ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมตําบลห้วย
สัก ที่ พิเศษ 2564  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564   เรื่อง ขอส่ง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -
 2565          
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 1 หน้าที่ 048

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก   ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตามโครงการส่งเสริมการ
เต้นบาสโลป ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมตําบลห้วย
สัก ที่ พิเศษ 2564  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564   เรื่อง ขอส่ง
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -
 2565          
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 2 หน้าที่ 048

3. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปะล้านนาไทย (ฟ้อนล้านนา) ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมตําบล
ห้วยสัก ที่ พิเศษ 2564  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564   เรื่อง ขอส่ง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -
 2565          
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 3 หน้าที่ 049

4. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยสัก ตามโครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมตําบลห้วย
สัก ที่ พิเศษ 2564  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564   เรื่อง ขอส่ง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -
 2565          
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติมครั้งที่ 14/2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณ
สุข ลําดับที่ 4 หน้าที่ 049
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 16,186,080 บาท

งบบุคลากร รวม 3,403,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,403,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,532,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงานเทศบาล   ดังนี้
-ผู้อํานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)    จํานวน 1 อัตรา
-วิศวกรโยธา                                      จํานวน 1 อัตรา
-นายช่างโยธา                                     จํานวน 4 อัตรา
-นายช่างไฟฟ้า                                    จํานวน 1 อัตรา
-เจ้าพนักงานธุรการ                              จํานวน 1 อัตรา
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,420 บาท

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานเทศบาล    ตั้ง
ไว้ 3,780.- บาท
 - นายช่างไฟฟ้า     จํานวน 1 อัตรา
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ        ตั้งไว้ 14,640.- บาท     
        - นายช่างโยธา    จํานวน 1 อัตรา   
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท

1. เงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น    ตั้ง
ไว้ 67,200.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานท้องถิ่นให้แก่ ผู้
อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 5,600 X12
 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา            งานก่อสร้าง
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้ค่า
ตอบแทนรายเดือน    ตั้งไว้  67,200.-บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานท้องถิ่นที่ได้
ค่าตอบแทนรายเดือน ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 5,600 X12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 653,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จํานวน   1  อัตรา   
- ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล    จํานวน   1  อัตรา   
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จํานวน   1  อัตรา   
- คนงานทั่วไป    จํานวน   2  อัตรา   
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่  พนักงานจ้าง
เทศบาล   ดังนี้
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จํานวน   1 อัตรา
-ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล    จํานวน   1 อัตรา
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป    จํานวน   2 อัตรา 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,433,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 255,000 บาท

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 100,000
.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง ประจําปี 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร ลําดับที่ 13 หน้า 272

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ตั้งไว้ 150,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและคณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง ตามตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการและประกาศเทศบาลตําบลห้วยสัก ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้ง
ไว้ 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าตรวจงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงาน
นิติกร ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสาย
งานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องฯลฯ
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้
แก่  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระเงินกู้ค่า
บ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
ของทางราชการ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

ค่าใช้สอย รวม 419,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารประชา
สัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาลตําบลห้วยสัก  เช่น ค่าจ้างทํา
ป้ายโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์และแผ่นพับต่าง ๆ เป็นต้น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลห้วย
สัก เช่น ค่าจ้างเหมาทําสิ่งของ ค่าจ้างเหมาทําตรายาง ค่าจ้าง
เหมาบริการเขียนแบบ  ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของเทศบาล
ตําบลห้วยสักและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ฯลฯ  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่าทดสอบทางวิศวกรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบทางวิศวกรรม  เช่น ค่าทดสอบคุณภาพ
ดิน ค่าทดสอบคุณภาพน้ํา           ค่าสํารวจทางธรณีฟิสิกซ์ทาง
น้ําภายในเขตเทศบาลตําบลห้วยสัก 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่ารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์เทศบาล
ตําบลห้วยสัก
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่าสํารวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเทศบาลตําบลห้วยสัก
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  ให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ
. 2561  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่นซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ฯเครื่องปรับอากาศ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก         เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน , แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผนกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ซองใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟม หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ซักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ  (3) วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหาร
เสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ (1)วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่ง
ร้าน ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อกเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อกพวงมาลัย ฯลฯ (2
)วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันล่อลื่น ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เข่น  พู่กัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียหรือภาพ(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่น
ซีดี)  รูปสีหรือขาวดีที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reelmagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่นหน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board ) เมนโมรี่
ซิป(Memor Chip)เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น  
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card )
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD –ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็นต้น เรา
เตอร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ  ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ  ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ฯลฯ
  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรภาพหรือ
โทรสาร  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อ
สารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง

งบลงทุน รวม 11,349,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,900
.- บาท มีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีมือจับชนิดบิด (2) มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 14/2564 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับที่ 20 หน้า 056
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ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง มี
รายละเอียดดังนี้ กําลังไฟไม่น้อยกว่า 800 W.  เส้นผ่าศูนย์กลาง
ล้อไม่น้อยกว่า 100 mm (4") ความเร็วในการโหลดไม่น้อย
กว่า 10,000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับที่ 22 หน้า 057

ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ เลื่อยวงเดือน ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 8
 นิ้ว กําลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ ความเร็วรอบเปล่าไม่
น้อยกว่า 3,000 รอบต่อนาทีสามารถปรับมุมใบเลื่อยได้ตั้งแต่ 0-
45 องศา  พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 14/2564 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับที่ 23 หน้า 057

ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ เป็นสว่านมือถือแบบไร้สาย สามารถ
เจาะไม้ เจาะเหล็ก เจาะคอนกรีต ขันน็อตสกรู ปรับระดับการทํา
งานได้ มีแบตเตอร์รี่พร้อมแท่นชาร์ท พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับที่ 21 หน้า 057

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) ราคา 22,000.-บาท จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภาพในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
 - มีเชื่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จัดซื้อราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
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เติม ครั้งที่ 14/2564 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง บัญชีครุภัณฑ์ ผ03 ลําดับที่ 19 หน้า 056

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับ
อากาศ กล้องถ่ายรูป, เครื่องมือก่อสร้าง ,ไฟฟ้า, สํารวจ และรถ
ยนต์กองช่าง  ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,282,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันแนวตลิ่งพัง บ้านห้วยสักใหม่ หมู่
ที่ 27

จํานวน 311,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งป้องกันแนวตลิ่งพัง มี
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด , E 0595487   N 2186868  จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด, E 0595532  N 2186822 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 93  หน้าที่ 036

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ถนนสาย
หลัก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11

จํานวน 329,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) 
จุดที่1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0597754, N 2187777 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด  E 0597832, N 2187834  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 35   หน้าที่ 020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
ดอนชุม หมู่ที่ 21

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) จํานวน 2 จุด
จุดที่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0600592 , N 2185718  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0600635 , N 2185740
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0600651 , N 2185739  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0600697 , N 2185669 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 73  หน้าที่ 030
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
ทุ่งป่ายาง หมูที่ 3

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0595864 N 2190138  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0596014 , N 2190099 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 10 หน้าที่ 012

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
ป่าก๊อ หมู่ที่ 22

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่
ทาง) หมู่ที่ 22 เชื่อมหมู่ที่3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00
 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544.00 ตาราง
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E 0596324, N 2188393 จุดสิ้น
สุดโครงการพิกัด  E 0596309, N 2188561 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 75 หน้าที่ 032
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
โป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง)  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด  E 0594696, N 2189301 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0594607, N 2189293 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 5  หน้าที่ 010

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
ร่องเบ้อ หมู่ที่ 12

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 320.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0596881 , N 2180930  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0596924 , N 2180997 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 38  หน้าที่ 021
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
สันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0594571,N 2190177 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0594593, N 2190266 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 59  หน้าที่ 026

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
สันต้นเปา หมู่ที่ 14

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,520 ตาราเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0596605 N 2185087 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0597040, N 2184896 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่ 52  หน้าที่ 023
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้าน
สันต้นเปา หมู่ที่ 28

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0597589 , N 2188828 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0595109 , N 2185348 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 98   หน้าที่ 037

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านเนินสะดวก หมู่ที่ 31

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่
ทาง) ถนนภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0590188, N 2183193 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0590194, N 2183330  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไข เพิ่มเติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 110   หน้าที่ 040
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 
4 เชื่อม หมู่ที่ 20 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่
ทาง) หมู่ที่4 เชื่อมหมู่ที่ 20 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 179
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 537.00 ตาราง
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E 0597015, N 2187837 จุดสิ้น
สุดโครงการพิกัด  E 0597095, N 2187989 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 14 หน้าที่ 013

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมขยายไหล่ทาง บ้านใหม่
นาวา หมู่ที่ 20

จํานวน 314,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น มีขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,450 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด , E 0597428   
N 2188749 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด, E 0597206 N 2188741
 ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 67  หน้าที่ 029
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายเศรษฐกิจ บ้านร่องปลาขาว 
หมู่ที่ 23

จํานวน 230,000 บาท

จุดที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0601981 , N 2187599  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0600874 , N 2186830 จุดที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนหินคลุกปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00
 เมตร หนา 0.07 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด E 0600692 , N 2187143  จุดสิ้น
สุดโครงการพิกัด E 0600874 , N 2186830 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 80
 หน้าที่ 032

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.075
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0596837 , N 2180740  จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0597251 , N 2180056 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 102    หน้าที่ 038
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โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 จํานวน 332,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําฝาปิดรางระบายน้ํา จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0595683, N 2184835 จุดสิ้นสุด
โครงการ  E 0595526, N 2184682 จํานวน 12
 จุด ยาว รวม 127.77 เมตร
จุดที่ 1 ยาว 32.30 เมตร กว้าง 0.67 เมตร     จุดที่ 2 ยาว 1.70
 เมตร กว้าง 0.81 เมตร 
จุดที่ 3 ยาว 2.50 เมตร กว้าง 0.81 เมตร  จุดที่ 4  ยาว 20.40
 เมตร กว้าง 0.77 เมตร   
จุดที่ 5  ยาว 3.17 เมตร กว้าง 0.80 เมตร  จุดที่ 6  ยาว 9.30
 เมตร กว้าง 0.79 เมตร   
จุดที่ 7  ยาว 11.20 เมตร กว้าง 0.72 เมตร    จุดที่ 8
  ยาว 13.20 เมตร กว้าง 0.74 เมตร
จุดที่ 9  ยาว 5.65 เมตร กว้าง 0.73 เมตร  จุดที่ 10  ยาว 2.05
 เมตร กว้าง 0.76 เมตร    
จุดที่ 11  ยาว 7.10 เมตร กว้าง 0.70 เมตร     จุดที่ 12
  ยาว 16.20 เมตร กว้าง 0.78 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 24 หน้าที่ 017

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กลําห้วย บ้านร่อง
เผียว หมู่ที่ 18

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลําห้วย ขนาดสันฝาย สูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50
 เมตร กว้าง 7.00 เมตร จุดก่อ
สร้าง พิกัด E 0596170, N 2183799 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 62  หน้าที่ 027
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านห้วย
สัก หมู่ที่ 5

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัว
ยู)  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร จุด
เริ่มต้นโครงการพิกัด E 0594780, N 2186894  จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด E 0594693, N 2186872 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 16 หน้าที่ 014

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด บ้านป่าแหย่ง หมูที่ 6

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด มีขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 96 เมตร ลึก 0.40
 เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด , E 0596005   N 2191184
  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด, E 0595913  N 2191206 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 21  หน้าที่ 015
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านสันสลี หมู่ที่ 
15

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด  E 0591277, N 2187196 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0591363, N 2187155
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 55 หน้าที่ 024

โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลห้วยสัก

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลห้วยสัก 
จุดที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.50 เมตร เชื่อมโรง
อาหาร 
จุดที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร เชื่อม
อาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า จุดบริเวณก่อ
สร้าง พิกัด, E 0594643  N 2189721 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 1 หน้าที่ 045
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 จํานวน 562,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00
 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 162.00 ตารางเมตรและก่อสร้างหลังคาคลุมทาง
เดิน พิกัด E 0596327 , N 2182090  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 39 หน้าที่ 021

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่องปลาขาว 
หมู่ที่ 23

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุด
โครงการพิกัด E 0600722 , N 2187863 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 79  หน้าที่ 032

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 135.00 ตารางเมตรและปรับปรุงห้องน้ํา จุดโครงการ
พิกัด E 0596327 , N 2182090 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 56 หน้าที่ 025
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องเผียว ขนาด
กว้าง 17.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.20 เมตร พิกัดก่อ
สร้าง จุดเริ่มต้น พิกัด , E 0595879   N 2184093 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 83 หน้าที่ 033

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 7 
และทีสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 165
 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 17 บ่อ
พัก จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด    E 0593762, N 2190024 จุดสิ้น
สุดโครงการ พิกัด E 0593798, N 2189857 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 6   หน้าที่ 011
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โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านป่า
ก๊อ หมู่ที่ 30

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 8 บ่อ จุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด E 0596705 , N 2187199 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0596694 , N 2187166 จุดที่ 2 วางท่อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 85 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 9 บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0596721 , N 2187163 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0596694 , N 2187164 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 14/2564 ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่ 105 หน้าที่ 039

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่ง
ฮึ้ง หมู่ที่ 26

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 55ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 1.72 * 1.00 เมตร จํานวน 5 บ่อพัก จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0593869, N 2188772 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0593892, N 2188831 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 89  หน้าที่ 035
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โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสัน
ต้นเปา หมู่ที่ 14

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จํานวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 * 1.20
 เมตร จํานวน 3 บ่อพัก จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0595694, N 2185987 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0595682, N 2185997 จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 130 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 13 บ่อพัก จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0595827, N 2185963 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0595825, N 2185820 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 47  หน้าที่ 023

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่
สันป่าเหียง หมู่ที่ 25

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60
 เมตร จํานวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.20*1.00
 เมตร จํานวน 13 บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด E 0594246, N 2186307 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด  E 0594185, N 2186400 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 86  หน้าที่ 034
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โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60
 เมตร จํานวน 127 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.20 x 1.00 เมตร จํานวน 12 บ่อ จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0599370 , N 2186131 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0599522 , N 2186163 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 33   หน้าที่ 019

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 7

จํานวน 310,000 บาท

จุดที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40
 เมตร จํานวน 163 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 * 1.00
 เมตร จํานวน 16 บ่อ จุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด E 0600889  N 2188043  จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0601056 N 2186163
จุดที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40
 เมตร จํานวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 * 1.00
 เมตร จํานวน 1 บ่อ จุดเริ่มต้น
โครงการ พิกัด E 0601129 N 2187831  จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0601120 N 2187818 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 23 หน้าที่ 016
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โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอ
ประชุมถึงซอย 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00
 เมตร จํานวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.72 * 1.00 เมตร จํานวน 4 บ่อ  จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด E 0594697, N 2186662 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด  E 0594748, N 2186669 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลห้วยสักกําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 14/2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 43  หน้าที่ 022

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 389,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลห้วยสัก ด้านการเศรษฐกิจ แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและหนองน้ําสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติและหนองน้ําสาธารณะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  ลําดับที่   3  หน้า 267

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน  ลําดับที่  1 หน้า 266
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โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน ลําดับที่   4   หน้า  267

โครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน  ลําดับที่  5   หน้า 267

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชของตําบลห้วยสัก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันรักต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการ
เกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน  ลําดับที่  5   หน้า 267
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 0 0 922,533 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 0 0 231,815 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 215,249 205,515 260,000 0 % 260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 8,200 20,000 50 % 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 25,960,400 28,515,300 31,254,000 5.52 % 32,979,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,307,200 6,192,000 6,204,400 4.17 % 6,463,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 953,000 941,500 936,000 -3.21 % 906,000

เงินสํารองจาย 102,212 691,950 612,978 -13.28 % 531,592

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 917,034

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยสัก
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

74,373.66 81,648.12 88,644 -13.66 % 76,538

เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 0 93,886.15 98,652 1,217.76 % 1,300,000

เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจําถายโอน 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,580 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลหวยสัก

330,000 330,000 362,000 16.02 % 420,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

817,432 908,136 1,373,842 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 49,858.92 49,858.92 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 34,819,305.58 38,017,994.19 42,464,864 43,983,964
รวมงบกลาง 34,819,305.58 38,017,994.19 42,464,864 43,983,964
รวมงบกลาง 34,819,305.58 38,017,994.19 42,464,864 43,983,964

รวมแผนงานงบกลาง 34,819,305.58 38,017,994.19 42,464,864 43,983,964
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

725,760 725,760 535,000 35.66 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 165,000 9.09 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 165,000 9.09 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

154,902.86 120,960 192,000 8 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,242,720 1,192,320 1,200,000 29.6 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,483,382.86 2,399,040 2,257,000 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,857,397.41 6,027,757.12 6,140,770 15.84 % 7,113,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

54,000 55,741.94 64,800 0 % 64,800

เงินประจําตําแหนง 490,800 457,200 490,800 0 % 490,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,359,481.25 1,599,979.4 1,598,760 2.39 % 1,636,920
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 63,561.79 131,669.26 165,000 -23.6 % 126,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,825,240.45 8,272,347.72 8,460,130 9,431,820
รวมงบบุคลากร 10,308,623.31 10,671,387.72 10,717,130 12,280,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

76,900 25,650 1,795,000 -77.99 % 395,000

คาเบี้ยประชุม 9,308 10,370 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,040 10,920 35,000 0 % 35,000

คาเชาบาน 245,000 293,600 310,000 0 % 310,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 130,868.25 113,750 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 511,116.25 454,290 2,270,000 870,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 12,810 16,236 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งกอ
สราง

0 0 0 100 % 15,000

คาจางเหมาบริการ 920,317.84 764,334.92 1,000,000 -5.4 % 946,000

คาจางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย 88,000 79,482 96,000 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 28,200 27,221 42,000 28.57 % 54,000

คาใชจายในการดําเนินการคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการดําเนินคดีฯ

0 0 7,580 5.54 % 8,000

คาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 0 0 6,000 0 % 6,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 72,407 45,725 92,000 -18.48 % 75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ
คาใชจายในเดินทางไปราชการ

193,926.43 257,685.1 200,000 -25 % 150,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 2,258 0 342,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 3,700 1,435 5,000 -40 % 3,000

โครงการจดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561

50,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําจดหมายขาวเทศบาลตําบล
หวยสัก

19,875 19,875 20,000 150 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562  

0 50,000 0 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2563

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2564

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การลดการ
ใชพลังงาน 

0 2,160 20,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ดวย
หัวใจ"

6,400 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 10,695 10,720 15,000 -66.67 % 5,000

โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริม
สรางความสมานฉันท์ระดับทองถิ่น 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมในการทํางานใหกับผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลหวยสัก 
ประจําปี 2563   

0 9,870 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมในการทํางานใหกับผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลหวยสัก 
ประจําปี 2564

0 0 190,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกและคานิยม
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2562 

16,972 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุง
พัฒนางาน 5 ส

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจางเทศบาลตําบลหวยสัก ประจําปี 
2562 

198,310 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดลอม

9,300 9,390 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเรื่องการลดใช
พลังงานไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบล
หวยสัก

0 2,850 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูสําหรับบุคลากร
ในหนวยงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึก
และคานิยมในการปฎิบัติราชการ ประจําปี 
2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึก
และคานิยมในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2563 

0 4,170 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึก
และคานิยมในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2564

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 347,873.6 278,630.83 350,000 -14.29 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,981,044.87 1,579,784.85 2,700,580 1,877,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 112,859 121,744 140,000 -7.14 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,466 2,230 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 58,556 47,103 60,000 -41.67 % 35,000

วัสดุกอสราง 10,790 11,370 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,750 37,420 126,000 -60.32 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 194,640 112,560 200,000 -25 % 150,000

วัสดุการเกษตร 9,740 0 10,000 150 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 675 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,600 9,750 5,000 2,900 % 150,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,960 112,930 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,800 29,000 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 570,836 484,107 671,000 625,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 518,851.69 508,375.56 665,000 -2.26 % 650,000

คาบริการโทรศัพท์ 76,234.86 67,394.7 80,000 -37.5 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 36,480 20,367 40,000 0 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,801.3 38,177.6 45,000 -11.11 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 665,367.85 634,314.86 830,000 785,000
รวมงบดําเนินงาน 3,728,364.97 3,152,496.71 6,471,580 4,157,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้บุนวม 11,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา 

0 17,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 

0 50,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 

0 221,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู

20,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูชั้นวางแฟ้มเอกสาร  4 ชั้น 40 
ชอง

0 0 0 100 % 7,000

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

คาจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 9,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 5,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

คาจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย
1.อุปกรณ์เพาเวอร์มิกเซอร์ จํานวน 1 
เครื่อง
2.ไมโครโฟนผูเขารวมประชุม จํานวน 20 
ตัว
3.อุปกรณ์ตอพวง

0 0 73,000 -100 % 0

คาจัดซื้อไมค์ชุดผูเขารวมประชุมระบบ
ดิจิตอล 

0 55,319 0 0 % 0
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คาจัดซื้อลําโพงขยายเสียง 0 11,770 0 0 % 0

คาจัดซื้อแอมป์ขยายเสียง  0 9,630 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อชุดเฝือกแข็งดามคอ 800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดเฝือกลมสูญญากาศ  11,300 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเตียงเคลื่อนยายผูป่วย 37,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อบอร์ดเคลื่อนยายผูป่วย  6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวปิกฟุต 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร  0 0 60,000 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร  0 0 50,000 -100 % 0

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ
ประมวลผล 

0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล*  

20,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโนตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล*

0 0 22,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล* 

0 42,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี 

16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดํา (18/ 
หนา/นาที) 

0 2,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 100 % 8,600

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 

12,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) 

0 0 27,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,300 446,219 375,800 71,500
รวมงบลงทุน 155,300 446,219 375,800 71,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย  

76,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 76,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 76,000 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งกอ
สราง 

11,000 11,000 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 15,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 11,000 11,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 14,279,288.28 14,281,103.43 17,579,510 16,508,640
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,926,238.71 3,078,110.32 3,682,340 6.43 % 3,919,260
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

11,280 1,890 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 151,674.19 150,803.23 152,400 0 % 152,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 540,120 642,549.68 698,160 5.09 % 733,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 70,440 66,747.74 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,699,752.9 3,940,100.97 4,700,900 4,973,340
รวมงบบุคลากร 3,699,752.9 3,940,100.97 4,700,900 4,973,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

377,980 743,650 815,000 -50.31 % 405,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,460 42,640 50,000 -40 % 30,000

คาเชาบาน 63,206 70,900 100,000 -76 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 41,900 24,400 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 498,546 881,590 1,035,000 539,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 12,549 12,440 30,000 0 % 30,000
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คาจางเหมาบริการ 257,623.54 225,658.96 364,500 37.17 % 500,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 27,000 26,400 46,500 16.13 % 54,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,385 1,059.75 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

158,705.87 145,104.5 180,000 -44.44 % 100,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0 15,660 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรู Program 
LTAX3000 4.0 และ LTAXGIS2.2 ในการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,940.19 10,698.63 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 462,203.6 437,021.84 656,000 734,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 116,446 81,043.15 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 32,763 28,400 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,062 1,190 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,520 22,680 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,915 49,665 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 234,706 182,978.15 230,000 235,000

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39 หนา : 15/71



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

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,964 26,964 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,964 26,964 30,000 42,000
รวมงบดําเนินงาน 1,222,419.6 1,528,553.99 1,951,000 1,550,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 11,600 5,800 10,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้บาร์กลม 0 3,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 14,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู 

28,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 0 0 3,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 20,000 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 7,600 5,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,500

คาจัดซื้อโทรศัพท์ไรสาย 0 0 0 100 % 7,500
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา

0 0 0 100 % 44,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ 0 0 0 100 % 4,000

คาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 1,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ
สํานักงาน

0 0 0 100 % 34,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่อง

20,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)

12,000 4,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที)

0 0 0 100 % 5,200
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดําชนิด Network แบบที่ 1(28หนา/นาที)

0 8,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,300 47,600 70,000 174,900
รวมงบลงทุน 82,300 47,600 70,000 174,900

รวมงานบริหารงานคลัง 5,004,472.5 5,516,254.96 6,721,900 6,698,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,283,760.78 19,797,358.39 24,301,410 23,206,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตําบล
หวยสัก 

650 1,220 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ (ศพส.)เทศบาลตําบลหวยสัก 

700 0 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ

61,000 38,880 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

8,756 6,957 3,150 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

6,546 0 25,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลหวยสัก 

0 0 25,850 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลหวยสัก

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องตนในพื้นที่ตําบลหวยสัก

250 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ตําบลหวยสัก  

37,350 38,885 50,000 -100 % 0

โครงการใหบริการดานการแพทย์ฉุกเฉิน 45,280 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 160,532 85,942 269,000 0
รวมงบดําเนินงาน 160,532 85,942 269,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สําหรับอุดหนุนสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย           
  ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

0 50,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

0 90,000 90,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 140,000 90,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000 90,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 160,532 225,942 359,000 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตําบล
หวยสัก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องตนในพื้นที่ตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 220,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 220,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 310,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,532 225,942 359,000 310,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,162,907.33 3,205,380 3,518,640 17.68 % 4,140,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 134,400 0 % 134,400

เงินวิทยฐานะ 38,500 77,000 210,000 20 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,089,720 1,047,009.03 1,131,600 5.72 % 1,196,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 45,900 45,895.48 61,548 -34.53 % 40,296

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,471,427.33 4,509,684.51 5,080,188 5,763,616
รวมงบบุคลากร 4,471,427.33 4,509,684.51 5,080,188 5,763,616

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 4,500 774,040 -47.03 % 410,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 9,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 74,068.25 75,335 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,068.25 79,835 883,040 510,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 1,800 1,080 5,000 0 % 5,000

คาจางเหมาบริการ 93,715 159,240 424,000 -0.94 % 420,000

คาจางเหมาบริการรถรับสงเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

479,500 357,600 600,000 -100 % 0

คาจางเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 56,000 71.43 % 96,000

คาจางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย 79,224 72,000 52,737 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 40,848.8 17,005.2 57,600 -50 % 28,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ
คาใชจายในเดินทางไปราชการ

78,240.89 51,844 27,260 83.42 % 50,000

โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก 6,708 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการจางเหมารถรับสงเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 600,000

โครงการประดิษฐ์ดอกไมกระถางดอกไม
จากขวดพลาสติกรีไซเคิล

8,757 7,375 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการสรางความปลอดภัย
เบื้องตนในสถานศึกษา

1,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

58,036 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 88,463 74,361 0 100 % 80,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,404,460 1,033,560 1,103,823 22.82 % 1,355,750

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ใหกับครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 49,490 -39.38 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,845 1,740 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,360,597.69 1,775,805.2 2,440,910 2,725,550
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,580 28,790 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 15,432 24,584 45,000 4,045.31 % 1,865,390

คาอาหารเสริม (นม) 1,425,173.78 1,444,311.02 1,743,742 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 15,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุการเกษตร 0 0 18,000 -83.33 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,100 19,890 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,491,285.78 1,517,575.02 1,901,742 1,943,390
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 29,591.91 23,949.26 60,000 66.67 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,462 6,270 6,000 -16.67 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,808.3 1,678.83 5,000 800 % 45,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,758.9 25,519.5 44,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 60,621.11 57,417.59 115,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 3,986,572.83 3,430,632.81 5,340,692 5,328,940

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 14,500 26,100 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเขาเลมกระดูกงู 0 0 0 100 % 5,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(แบบแขวน)

0 0 162,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(แบบติดผนัง ระบบ Inverter)

0 0 24,200 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

0 96,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเอนกประสงค์พรอม
เกาอี้ผาบุ  

0 7,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ 23,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลม 12,000 24,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 0 12,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกกลองวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแหงใหม

0 8,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดไมโครโฟน(ลอย) 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่บลูทูธ 0 5,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อลําโพงสนาม 0 0 0 100 % 6,500

คาจัดซื้อลําโพงฮอร์น 4 ดอก 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 

0 18,600 34,400 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 20,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (ขอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

0 21,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 8,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) 

0 5,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,000 212,700 281,600 16,500
รวมงบลงทุน 71,000 212,700 281,600 16,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,529,000.16 8,153,017.32 10,702,480 11,109,056
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานดงป่าเหมี้ยง 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบานป่าก๊อ  30,000 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานป่าแหยง 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบานโป่งฮึ้ง 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

อุดหนุนโรงเรียนบานรองปลาขาว 30,000 30,000 35,000 0 % 35,000

อุดหนุนโรงเรียนบานรองเผียว 35,000 35,000 35,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานหัวดง 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนรองเบอวิทยา 35,000 35,000 35,000 0 % 35,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหวยสัก 35,000 35,000 35,000 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 
9 โรงเรียน

3,116,000 3,015,000 3,040,000 7.76 % 3,276,000

รวมเงินอุดหนุน 3,471,000 3,370,000 3,400,000 3,536,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,471,000 3,370,000 3,400,000 3,536,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,471,000 3,370,000 3,400,000 3,536,000
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนหวยสักวิทยาคม 75,000 72,000 72,000 -16.67 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 75,000 72,000 72,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 72,000 72,000 60,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 75,000 72,000 72,000 60,000
รวมแผนงานการศึกษา 12,075,000.16 11,595,017.32 14,174,480 14,705,056

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,144,740 1,123,620 1,275,880 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 526,440 434,606.45 497,736 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 33,900 35,996.77 72,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,765,080 1,654,223.22 1,905,616 0
รวมงบบุคลากร 1,765,080 1,654,223.22 1,905,616 0

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39 หนา : 30/71



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

118,250 229,350 549,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,820 10,800 10,000 -100 % 0

คาเชาบาน 0 0 8,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,800 91,600 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 134,870 331,750 627,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 1,070 0 5,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการ 806,464.74 1,042,911 1,114,000 -100 % 0

คาจางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย 0 0 48,000 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 17,202.8 28,800 -100 % 0

คาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 0 0 6,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ
คาใชจายในการเดินไปราชการ

107,016 34,000 80,000 -100 % 0
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โครงการตลาดสดนาซื้อ เคียงคูอาหาร
ปลอดภัย 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันแกไขปัญหาเอดส์และเพศ
สัมพันธ์แกเยาวชนในโรงเรียน 

0 480 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ (ศพส.)เทศบาลตําบลหวยสัก

0 480 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออกในชุมชน 

182,764.7 251,892.44 330,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนกอน
นํามาทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ) 

17,000 16,637 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์เผยแพรความรูและการ
สรางสํานึกในการลดภาวะโลกรอน 

800 480 10,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

130,600 130,368 150,000 -100 % 0

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 119,042.29 278,171.56 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,364,757.73 1,772,622.8 2,221,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,639 40,188.5 50,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 29,440 27,391 50,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 42,650 179,650 100,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 396,983 327,871.31 450,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,405 61,677 80,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,250 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,878 31,950 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,600 9,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 571,595 678,977.81 885,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 6,237.68 5,148.28 10,000 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,922.79 8,332.09 12,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,158.91 8,988 9,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,319.38 22,468.37 31,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,088,542.11 2,805,818.98 3,764,800 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 5,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูชั้นวางแฟ้มเอกสาร 40 ชั้น 40 
ชอง จํานวน 1 ตู

0 4,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู 0 5,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อตูเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน 9,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก 
จัดเก็บ 4 ชั้น จํานวน 1 ตู

0 7,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานสํานักงานพรอมเกาอี้ 16,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 58,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
และอัตราการเตนของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว 
จํานวน 1 อัน 

0 1,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดทออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ 
ขนาด 1.5 คิว พรอมรถเเข็น จํานวน 1 ชุด

0 4,690 0 0 % 0

คาจัดซื้อเฝือกดามคอชนิดแข็งของเด็ก 0 0 3,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเฝือกดามคอชนิดแข็งของผูใหญ 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 8,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว

43,000 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาว
ดํา(18 หนา/นาที)

5,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงรถตูเพื่อใชเป็นรถตู
พยาบาล

0 148,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,400 242,190 16,000 0
รวมงบลงทุน 82,400 242,190 16,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข

580,000 600,000 620,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 580,000 600,000 620,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 580,000 600,000 620,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,516,022.11 5,302,232.2 6,306,416 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,695,900

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 507,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,311,020
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,311,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 371,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 436,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 1,152,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 54,000

คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันแกไขปัญหาเอดส์และเพศ
สัมพันธ์แกเยาวชนในโรงเรียน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ (ศพส.) เทศบาลตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออกในชุมชน

0 0 0 100 % 330,000

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนกอน
นํามาทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3Rประชารัฐ)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์เผยแพรความรูและการ
สรางสํานึกในการลดภาวะโลกรอน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบาฯ

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 31,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,112,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 785,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 31,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,364,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) 0 0 0 100 % 80,000

คาจัดซื้อเปลตักอลูมิเนียมแบบแยกสวนได 0 0 0 100 % 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 98,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 98,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 620,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 620,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 620,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 6,393,020
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,516,022.11 5,302,232.2 6,306,416 6,393,020

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39 หนา : 39/71



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

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,739,174.84 1,652,829.67 1,288,920 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

24,000 20,160 17,150 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 134,400 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 561,069 585,549.68 628,800 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 91,967 90,747.74 87,480 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,550,610.84 2,483,687.09 2,156,750 0
รวมงบบุคลากร 2,550,610.84 2,483,687.09 2,156,750 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 879,446 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 61,590 21,780 44,220 -100 % 0

คาเชาบาน 66,100 61,200 39,300 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,000 29,150 18,450 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 149,690 112,130 981,416 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตตําบล
หวยสักและตําบลดอยลาน

0 0 80,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการ  108,000 89,307.48 123,000 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร  26,841.2 47,400 54,000 -100 % 0

คาทดสอบทางวิศวกรรม  39,000 147,000 30,000 -100 % 0

คารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์  
 

44,080 0 0 0 % 0

คาสํารวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้า  0 0 1,605 -100 % 0

จางเหมาบริการจัดทําฝารางระบายน้ํา บาน
รองเผียว หมูที่ 8

0 301,500 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

103,396 14,320 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,942.09 32,546.08 130,000 -100 % 0
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รวมค่าใช้สอย 371,259.29 632,073.56 418,605 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,641 34,749 34,059 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,452 144,552 234,440 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 8,497 9,806 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 935,254 48,408.45 260,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,290 45,200 3,200 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,200 63,000 100,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,175 4,800 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,896 28,525 22,360 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,315,405 379,040.45 664,059 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 12,929.04 13,178.3 15,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 9,737 15,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,917.04 22,915.3 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,858,271.33 1,146,159.31 2,094,080 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 5,700 0 16,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  4,259 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
แบบติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง

0 25,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําลึก (ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
จํานวน 1 เครื่อง

35,310 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําลึก บานสันสลี หมูที่ 
15

20,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

คาจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ํา แบบเลเซอร์  
จํานวน 1 เครื่อง

0 3,189 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อรอกดึงสายไฟ 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 3 ระบบ  จํานวน 
1 เครื่อง

0 15,515 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร  23,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

0 21,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

20,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 2,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,769 67,704 36,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง  

482,000 140,000 518,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 482,000 140,000 518,000 0
รวมงบลงทุน 599,769 207,704 554,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,008,651.17 3,837,550.4 4,804,830 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบไมมีไหลทาง) บานเนินสะดวก หมูที่ 
31

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองเบอ 
หมูที่ 19 

286,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองเบอ หมูที่ 29

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 12

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 23

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานดอนชุม หมูที่ 21 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานทุงป่ายาง หมูที่ 3 

295,000 0 276,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานป่าก๊อ หมูที่ 22 

0 280,000 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานป่าก๊อ หมูที่ 4 

0 308,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานโป่งฮี้ง หมูที่ 26

0 278,000 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานโป่งฮึ้ง หมูที่ 26

292,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองเบอ หมูที่ 12 

242,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองเบอ หมูที่ 9

0 0 307,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองปลาขาว 
หมูที่ 23 

298,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองปลาขาว 
หมูที่ 7  

327,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานสันโคงใหม 
หมูที่ 17 

278,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานสันโคงใหม หมูที่ 
17  

0 262,000 345,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานสันตนเปา หมูที่  
14  

0 0 1,500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานหวยสัก หมูที่ 5 

99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานหัวดง หมูที่ 11

0 0 313,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานใหมนาวา หมูที่ 20 
    

0 292,000 134,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 15

0 0 303,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 19

0 0 344,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 5

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 (วัดพระธาตุสันกู) หมูที่ 2

0 0 104,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบไมมีไหลทาง บานรองเผียว หมูที่ 24 

96,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)  บานดอนชุม  หมู
ที่  21  

297,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนหินคลุกปรับเกลี่ย
เรียบ บานดงป่าเหมี้ยง หมูที่ 10 

0 287,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนหินคลุกปรับเกลี่ย
เรียบ บานหวยสักใหม  หมูที่ 27

0 0 284,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 18

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานป่าแหยง หมูที่ 6  ตําบลหวยสัก อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานรองปลาขาว หมูที่ 23

0 298,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู  
บานรองเผียว หมูที่ 24 

0 103,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
บานโป่งขาม หมูที่ 16 

0 105,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู บาน
รองเผียว หมูที่ 24  

261,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พรอบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดงป่าเหมี้ยง  หมูที่  10  

59,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโป่งขาม หมูที่  16 

298,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโป่งฮึ้ง หมูที่ 1

51,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์  
บานป่าก๊อ หมูที่ 30

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 
2

0 0 206,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานใหม
นาวา หมูที่ 20

0 0 166,000 -100 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําลึก บานดงป่าเหมี้ยง หมูที่ 10

264,500 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําลึกพรอมอุปกรณ์ บานรองเผียว หมูที่ 
24

0 0 477,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลาดยางทางเขาหมู
บาน บานดงป่าเหมี้ยง หมูที่ 10

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงประปาวางทอ พีวีซี  บาน
หัวดง หมูที่ 11  

259,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงประปาวางทอ พีวีซี  บาน
ใหมนาวา หมูที่ 20  

258,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน วาง
ทอพีวีซี หมูที่ 4

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บาน
หวยสักใหม หมูที่ 27

0 0 350,000 -100 % 0
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โครงการวางทอประปาภูเขา บานโป่งฮี้ง 
หมูที่ 2 

0 183,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก  บานดงป่าเหมี้ยง  หมูที่ 10 

238,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก  บานป่าก๊อ  หมูที่  30  

273,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก บานป่าก๊อ  หมูที่  22  

283,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก บานป่าก๊อ หมูที่ 4 

259,300 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอ
พัก บานโป่งฮี้ง หมูที่ 1 

243,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก บานสันตนเปา 
หมูที่ 14 

198,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก   บานรองเบอ    หมูที่  29

280,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานโป่งฮึ้ง หมูที่ 2 

298,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานรองเบอ หมูที่ 12 

0 280,333.08 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานรองเผียว 
หมูที่ 8 

298,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โป่งฮี้ง หมูที่ 1 

0 299,000 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันป่าเหียง หมูที่ 13 

0 298,500 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ใหมสันป่าเหียง หมูที่ 25

0 298,500 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 14

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก หมูที่ 7

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กและ
เสริมไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโป่ง
ฮึ้ง หมูที่ 1

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการวางทอสงน้ําประปาหมูบาน (ทอ 
PE) บานรองเผียว หมูที่ 24

0 0 180,000 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

คาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง 390,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,723,800 3,573,833.08 11,219,000 0
รวมงบลงทุน 6,723,800 3,573,833.08 11,219,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย

2,328,691.73 1,326,117.45 1,170,000 -72.65 % 320,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บานสันตนเปา หมูที่ 14 ตําบล
หวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

0 1,475,980.6 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย  โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า
แรงสูงสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหวยสักแหงใหม  

0 270,379.38 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ประปาหมูบาน บานรองเบอ หมูที่ 29 
ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

199,246.13 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย
โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าแรงสูง
สําหรับระบบประปาบาดาลขนาดใหญ บาน
สันป่าเหียง หมูที่ 13 

0 267,375.16 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,527,937.86 3,339,852.59 1,170,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,527,937.86 3,339,852.59 1,170,000 320,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 9,251,737.86 6,913,685.67 12,389,000 320,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 14,260,389.03 10,751,236.07 17,193,830 320,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

22,268 19,826 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทําขนมไทยสรางอาชีพ 18,444 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์โคมตุงประดับ 17,785 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร 19,869 18,290 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมกิจกรรมคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี

0 27,225 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
ตําบลหวยสัก  

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเสริมสรางอาชีพสูชุมชน 0 16,581 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมหัตถกรรมจักสาน 16,150 0 30,000 -100 % 0

โครงการมหาดไทยหวงใยใสใจผูสูงอายุ 13,650 0 0 0 % 0

โครงการวันลําไย - กระทอน  ของดีตําบล
หวยสัก  ประจําปี  2563  

0 28,667.86 0 0 % 0
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โครงการวันลําไย - กระทอน ของดีตําบล
หวยสัก ประจําปี 2564

0 0 330,000 -100 % 0

โครงการวันลําไย - กระทอน ของดีตําบล
หวยสัก ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 300,000

โครงการวันลําไย-กระทอนของดีตําบลหวย
สัก ประจําปี 2562

386,629 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี  

26,345 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุตําบลหวย
สัก

13,650 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการรับซื้อลําไย  
กระทอน ประจําปี 2564 (กรณีผลผลิตลน
ตลาด)

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 534,790 110,589.86 560,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 534,790 110,589.86 560,000 390,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทําขาวแต๋น  บาน
ป่าก๊อ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 10,000
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กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทํานา ทําสวน  
บานป่าก๊อพัฒนาสงเสริมการเกษตร 
หมูที่  22

0 0 0 100 % 10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
การทําตะกราหวาย บานรองเผียว 
หมูที่ 18

0 0 0 100 % 10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมพัฒนาสตรี บาน
ใหมสันป่าเหียง หมูที่25

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเย็บผา  
บานป่าก๊อ  หมูที่  30 

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร
พัฒนา  บานสันตนเปา  หมูที่ 28   

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแคบหมู 
บานป่าก๊อ หมูที่ 30

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมจักสาน 
บานสันสลี หมูที่ 15

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมตัดเย็บผา
หม  บานรองเบอ หมูที่ 12  

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทําขาวแตน 
 บานป่าก๊อ หมูที่ 4 

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทํานา ทํา
สวน  บานรองเบอ หมูที่ 29  

10,000 10,000 10,000 -100 % 0
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อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทําสวน 
บานโป่งฮึ้ง หมูที่  2  

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บผา
อาชีพเสริม บานป่าก๊อ หมูที่ 4

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมลําไย
คุณภาพ บานรองเบอ หมูที่ 19

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสาน  บาน
สันสลี  หมูที่ 15  

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสาน บานสัน
ตนเปา  หมูที่ 14  

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานตะกรา
หวาย  หมูที่ 8,18,24  

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานไมไผผูสูง
อายุ  บานใหมสันป่าเหียง  หมูที่ 25  

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนทําขาวแต๋น 
บานบานป่าก๊อ หมูที่  4  

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนทําน้ํายาลางจาน 
 บานโป่งฮึ้ง  หมูที่ 1 

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนบานรองเบอ หมู
ที่ 19 

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ลานนา หมูที่ 18  

10,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนยางพารา  บาน
รองปลาขาว หมูที่ 23 

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนลําไยคุณภาพ  
บานรองเบอ  หมูที่ 9 

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนสานแห  บาน
ป่าก๊อ หมูที่  30  

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 110,000 80,000 70,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 80,000 70,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 644,790 190,589.86 630,000 440,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 644,790 190,589.86 630,000 440,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาหวยสักคัพ 29,130 29,760 50,000 0 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย 26,137 17,132 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ 0 0 50,000 -40 % 30,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ

147,000 199,374 250,000 -40 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 202,267 246,266 380,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 202,267 246,266 380,000 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานป่าก๊อ 120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานรองปลาขาว 0 120,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนรองเบอวิทยา 0 0 120,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงราย 43,196.67 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 163,196.67 120,000 120,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 163,196.67 120,000 120,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 365,463.67 366,266 500,000 250,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมลานพระลานธรรม 300 2,990 5,000 0 % 5,000

โครงการคน 3 วัยใสใจศาสนา 0 3,190 5,000 0 % 5,000

โครงการเด็กไทยยุคใหมใสใจศาสนา 0 950 10,000 0 % 10,000

โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ 8,700 8,220 15,000 0 % 15,000

โครงการธรรมะสัญจร                        18,780 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมถายทอดศิลปะและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

8,503 5,610 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมและดูงานดานศาสนา 
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 29,980 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 66,263 20,960 100,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 66,263 20,960 100,000 120,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 0 10,000 0 0 % 0
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อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก 0 0 0 100 % 25,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนวัดเขตตําบลหวยสัก 0 25,000 0 0 % 0

อุดหนุนวัดเขาแกวดับภัย 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก 0 20,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 75,000 40,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 75,000 40,000 35,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 66,263 95,960 140,000 155,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 431,726.67 462,226 640,000 405,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 2,532,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 18,420

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 134,400
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 653,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 64,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,403,380
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,403,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 255,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 35,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 362,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 54,000

คาทดสอบทางวิศวกรรม 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:39 หนา : 62/71



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

คารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ 0 0 0 100 % 20,000

คาสํารวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 419,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 280,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 625,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 12,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 27,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,433,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว 0 0 0 100 % 2,000

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 0 0 0 100 % 6,400

คาจัดซื้อสวานไรสาย พรอมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 67,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางเขื่อนหินทิ้งป้องกันแนว
ตลิ่งพัง บานหวยสักใหม หมูที่ 27

0 0 0 100 % 311,000

โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ
ไมมีไหลทาง) ถนนสายหลัก บานหัวดง หมู
ที่ 11

0 0 0 100 % 329,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานดอนชุม หมูที่ 21

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานทุงป่ายาง หมูที่ 3

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานป่าก๊อ หมูที่ 22

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานโป่งฮึ้ง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานรองเบอ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 180,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานสันโคงใหม หมูที่ 
17

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานสันตนเปา หมูที่ 14

0 0 0 100 % 1,500,000
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บานสันตนเปา หมูที่ 28

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) ภายในหมูบาน บาน
เนินสะดวก หมูที่ 31

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 4 เชื่อม หมูที่ 20 
บานป่าก๊อ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน
พรอมขยายไหลทาง บานใหมนาวา หมูที่ 
20

0 0 0 100 % 314,000

โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนสาย
เศรษฐกิจ บานรองปลาขาว หมูที่ 23

0 0 0 100 % 230,000

โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย บานรองเบอ หมูที่ 29

0 0 0 100 % 165,000

โครงการกอสรางฝาปิดรางระบายน้ํา บาน
รองเผียว หมูที่ 8

0 0 0 100 % 332,000

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กลําหวย บานรองเผียว หมูที่ 18

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู บานหวยสัก หมูที่ 5

0 0 0 100 % 310,000
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปิด บานป่าแหยง 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พรอมฝาปิด บานสันสลี หมูที่ 15

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสรางหลังคาทางเดินเชื่อม
อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หวยสัก

0 0 0 100 % 70,000

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ บาน
รองเบอ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 562,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมู
บาน บานรองปลาขาว หมูที่ 23

0 0 0 100 % 80,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บานโป่งขาม หมูที่ 16

0 0 0 100 % 310,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บาน
รองเผียว หมูที่ 24

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก ซอย 7 และทีสาธารณะ
ประโยชน์หมูบาน บานโป่งฮึ้ง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานป่าก๊อ หมูที่ 30

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานโป่งฮึ้ง หมูที่ 26

0 0 0 100 % 310,000
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานสันตนเปา หมูที่ 14

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพัก บานใหมสันป่าเหียง หมู
ที่ 25

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดงป่าเหมี้ยง หมูที่ 10

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
รองปลาขาว หมูที่ 7

0 0 0 100 % 310,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สันป่าเหียง หมูที่ 13

0 0 0 100 % 310,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 100 % 389,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 11,282,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 11,349,700

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 16,186,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 16,186,080
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดีดวย
หัวใจ” 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปลอยพันธุ์ปลาสูแหลงน้ําธรรมชาติ
และหนองน้ําสาธารณะ 

600 360 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 240 450 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกหญาแฝก  0 360 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา

2,100 0 0 0 % 0

โครงการวันรักตนไมประจําปีของชาติ 1,950 450 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตําบลหวยสัก 9,840 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องการอนุรักษ์
พันธุ์พืชของตําบลหวยสัก  

0 12,090 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,730 13,710 130,000 0
รวมงบดําเนินงาน 14,730 13,710 130,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 14,730 13,710 130,000 0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลอยพันธุ์ปลาสูแหลงน้ําธรรมชาติ
และหนองน้ําสาธารณะ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกหญาแฝก 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันรักตนไมประจําปีของชาติ 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องการอนุรักษ์
พันธุ์พืชของตําบลหวยสัก

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 14,730 13,710 130,000 50,000

รวมทุกแผนงาน 86,206,256.33 86,356,306.03 106,200,000 106,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 32,979,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,463,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 906,000

เงินสํารองจาย 531,592

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

917,034

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

76,538

เงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)

1,300,000

เงินบําเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างประจําถายโอน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลห้วยสัก

420,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 32,979,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,463,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 906,000

เงินสํารองจาย 531,592

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

917,034

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

76,538

เงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)

1,300,000

เงินบําเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างประจําถายโอน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลห้วยสัก

420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

25,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

25,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

11,032,500 4,140,640 1,695,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

112,800

เงินประจําตําแหนง 643,200 134,400 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

25,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

25,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,532,300 19,401,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

18,420 131,220

เงินประจําตําแหนง 134,400 972,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,370,600 1,196,280 507,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

246,060 40,296 48,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

800,000 410,000 371,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

65,000 5,000

คาเชาบ้าน 334,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

200,000 100,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 70,000 5,000 5,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิ
ใชเพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และหรือสิ่งกอสร้าง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 653,760 4,727,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

64,500 398,856

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

255,000 1,836,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 105,000

คาเชาบ้าน 42,000 376,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 390,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000 85,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิ
ใชเพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และหรือสิ่งกอสร้าง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 1,446,000 420,000 1,152,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 108,000 28,800 54,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การคาธรรมเนียมและ
คาใช้จายในการดําเนิน
คดีฯ

8,000

คาธรรมเนียมใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม

6,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา และ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 30,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนาและ
คาใช้จายในเดินทางไป
ราชการ

150,000 50,000

โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล 24 เมษายน

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 200,000 3,218,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 54,000 244,800

คาใช้จายในการดําเนิน
การคาธรรมเนียมและ
คาใช้จายในการดําเนิน
คดีฯ

8,000

คาธรรมเนียมใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม

6,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา และ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 160,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนาและ
คาใช้จายในเดินทางไป
ราชการ

200,000

โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล 24 เมษายน

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําจดหมาย
ขาวเทศบาลตําบลห้วย
สัก

50,000

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2564

100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุง
พัฒนางาน 5 ส

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําจดหมาย
ขาวเทศบาลตําบลห้วย
สัก

50,000

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2564

100,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุง
พัฒนางาน 5 ส

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าในสํานัก
งานเทศบาลตําบลห้วย
สัก

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สําหรับบุคลากร
ในหนวยงานและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสารขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อบรมปลูกจิตสํานึกและ
คานิยมในการปฎิบัต
 ิราชการ ประจําปี 2565

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ Program LTAX3000 
4.0 และ LTAXGIS2.2 
ในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 330,000 20,000 300,000

โครงการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่าพื้นที่ตําบล
ห้วยสัก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าในสํานัก
งานเทศบาลตําบลห้วย
สัก

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สําหรับบุคลากร
ในหนวยงานและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ขาวสารขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000

โครงการสงเสริมการฝึก
อบรมปลูกจิตสํานึกและ
คานิยมในการปฎิบัต
 ิราชการ ประจําปี 2565

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ Program LTAX3000 
4.0 และ LTAXGIS2.2 
ในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 700,000

โครงการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่าพื้นที่ตําบล
ห้วยสัก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลห้วยสัก

20,000

โครงการฝึกอบรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลห้วย
สัก

10,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลห้วย
สัก

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่
ตําบลห้วยสัก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลห้วยสัก

20,000

โครงการฝึกอบรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลห้วย
สัก

10,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลห้วย
สัก

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่
ตําบลห้วยสัก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า
ตําบลห้วยสัก

40,000

คาจ้างเหมาภารโรงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

96,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็ก

10,000

โครงการจ้างเหมารถรับ
สงเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยสัก

600,000

โครงการประดิษฐ์
ดอกไม้กระถางดอกไม้
จากขวดพลาสติกรีไซ
เคิล

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
สร้างความปลอดภัย
เบื้องต้นในสถานศึกษา

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 80,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,355,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า
ตําบลห้วยสัก

40,000

คาจ้างเหมาภารโรงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

96,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็ก

10,000

โครงการจ้างเหมารถรับ
สงเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยสัก

600,000

โครงการประดิษฐ์
ดอกไม้กระถางดอกไม้
จากขวดพลาสติกรีไซ
เคิล

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
สร้างความปลอดภัย
เบื้องต้นในสถานศึกษา

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 80,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,355,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

30,000

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สิน

30,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และเพศ
สัมพันธ์แกเยาวชนใน
โรงเรียน

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ (ศพส.) 
เทศบาลตําบลห้วยสัก

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

330,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชนกอนนํามา
ทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3R
ประชารัฐ)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

30,000

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สิน

30,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และเพศ
สัมพันธ์แกเยาวชนใน
โรงเรียน

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ (ศพส.) 
เทศบาลตําบลห้วยสัก

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

330,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชนกอนนํามา
ทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3R
ประชารัฐ)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เผย
แพรความรู้และการ
สร้างสํานึกในการลด
ภาวะโลกร้อน

5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

31,000

โครงการฝึกอบรมแปร
รูปสมุนไพร

30,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมกิจกรรมคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี

30,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างอาชีพสูชุมชน

30,000

โครงการวันลําไย - 
กระท้อน ของดีตําบล
ห้วยสัก ประจําปี 2565

300,000

กิจกรรมลานพระลาน
ธรรม

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เผย
แพรความรู้และการ
สร้างสํานึกในการลด
ภาวะโลกร้อน

5,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

31,000

โครงการฝึกอบรมแปร
รูปสมุนไพร

30,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมกิจกรรมคณะ
กรรมการพัฒนาสตรี

30,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างอาชีพสูชุมชน

30,000

โครงการวันลําไย - 
กระท้อน ของดีตําบล
ห้วยสัก ประจําปี 2565

300,000

กิจกรรมลานพระลาน
ธรรม

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาห้วยสักคัพ 50,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ์เด็กปฐมวัย

20,000

โครงการคน 3 วัยใสใจ
ศาสนา

5,000

โครงการเด็กไทยยุคใหม
ใสใจศาสนา

10,000

โครงการตักบาตรเทโว
โรหณะ

15,000

โครงการปรับปรุงลาน
กีฬานันทนาการ

30,000

โครงการฝึกอบรมถาย
ทอดศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15,000

โครงการฝึกอบรมและดู
งานด้านศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกีฬาและ
นันทนาการ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

40,000

คาทดสอบทางวิศวกรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาห้วยสักคัพ 50,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
สัมพันธ์เด็กปฐมวัย

20,000

โครงการคน 3 วัยใสใจ
ศาสนา

5,000

โครงการเด็กไทยยุคใหม
ใสใจศาสนา

10,000

โครงการตักบาตรเทโว
โรหณะ

15,000

โครงการปรับปรุงลาน
กีฬานันทนาการ

30,000

โครงการฝึกอบรมถาย
ทอดศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15,000

โครงการฝึกอบรมและดู
งานด้านศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกีฬาและ
นันทนาการ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแหเทียน
พรรษา

40,000

คาทดสอบทางวิศวกรรม 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คารังวัดที่ดินสอบเขตที่
สาธารณะประโยชน์

คาสํารวจเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า

โครงการปลอยพันธุ์ปลา
สูแหลงน้ําธรรมชาติและ
หนองน้ําสาธารณะ

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการปลูกหญ้าแฝก

โครงการวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์
พืชของตําบลห้วยสัก

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 230,000 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000 1,865,390 50,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 65,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 190,000 3,000 350,000

วัสดุการเกษตร 25,000 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 2,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คารังวัดที่ดินสอบเขตที่
สาธารณะประโยชน์

20,000 20,000

คาสํารวจเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า

10,000 10,000

โครงการปลอยพันธุ์ปลา
สูแหลงน้ําธรรมชาติและ
หนองน้ําสาธารณะ

20,000 20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000 10,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 5,000 5,000

โครงการวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ

5,000 5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์
พืชของตําบลห้วยสัก

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 380,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 280,000 290,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,990,390

วัสดุกอสร้าง 100,000 110,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 205,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 633,000

วัสดุการเกษตร 28,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 20,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 650,000 100,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 62,000 45,000 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000 9,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้ม
เอกสาร  4 ชั้น 40 ชอง

7,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

5,900

คาจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์

2,500

คาจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 7,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 220,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 760,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,000 131,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 94,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้ม
เอกสาร  4 ชั้น 40 ชอง

7,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

11,800 17,700

คาจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์

2,500

คาจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 7,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

44,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
All in one สําหรับ
สํานักงาน

34,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2

30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

12,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา

44,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
All in one สําหรับ
สํานักงาน

34,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2

30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

12,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

5,200

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,000 5,000 10,000

คาจัดซื้อเครื่องเข้าเลม
กระดูกงู

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อลําโพงสนาม 6,500

คาจัดซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้า(AED)

80,000

คาจัดซื้อเปลตักอลูมิ
เนียมแบบแยกสวนได้

8,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจียร์ 
ขนาด 4 นิ้ว

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว

คาจัดซื้อสวานไร้สาย 
พร้อมอุปกรณ์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

5,200

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000 105,000

คาจัดซื้อเครื่องเข้าเลม
กระดูกงู

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อลําโพงสนาม 6,500

คาจัดซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้า(AED)

80,000

คาจัดซื้อเปลตักอลูมิ
เนียมแบบแยกสวนได้

8,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจียร์ 
ขนาด 4 นิ้ว

2,000 2,000

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว

6,400 6,400

คาจัดซื้อสวานไร้สาย 
พร้อมอุปกรณ์

5,500 5,500

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างเขื่อน
หินทิ้งป้องกันแนวตลิ่ง
พัง บ้านห้วยสักใหม หมู
ที่ 27

โครงการกอสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) ถนน
สายหลัก บ้านหัวดง หมู
ที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
ดอนชุม หมูที่ 21

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
ทุงป่ายาง หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
ป่าก๊อ หมูที่ 22
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างเขื่อน
หินทิ้งป้องกันแนวตลิ่ง
พัง บ้านห้วยสักใหม หมู
ที่ 27

311,000 311,000

โครงการกอสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) ถนน
สายหลัก บ้านหัวดง หมู
ที่ 11

329,000 329,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
ดอนชุม หมูที่ 21

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
ทุงป่ายาง หมูที่ 3

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
ป่าก๊อ หมูที่ 22

310,000 310,000

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:40:01 หน้า : 32/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
โป่งฮึ้ง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
รองเบ้อ หมูที่ 12

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
สันโค้งใหม หมูที่ 17

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
สันต้นเปา หมูที่ 14

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
สันต้นเปา หมูที่ 28

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) ภาย
ในหมูบ้าน บ้านเนิน
สะดวก หมูที่ 31
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
โป่งฮึ้ง หมูที่ 1

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
รองเบ้อ หมูที่ 12

180,000 180,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
สันโค้งใหม หมูที่ 17

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
สันต้นเปา หมูที่ 14

1,500,000 1,500,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) บ้าน
สันต้นเปา หมูที่ 28

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) ภาย
ในหมูบ้าน บ้านเนิน
สะดวก หมูที่ 31

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) หมู
ที่ 4 เชื่อม หมูที่ 20 
บ้านป่าก๊อ หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแนนพร้อม
ขยายไหลทาง บ้านใหม
นาวา หมูที่ 20

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก ถนนสาย
เศรษฐกิจ บ้านรองปลา
ขาว หมูที่ 23

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
บ้านรองเบ้อ หมูที่ 29

โครงการกอสร้างฝาปิด
รางระบายน้ํา บ้านรอง
เผียว หมูที่ 8

โครงการกอสร้างฝาย
ชะลอน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กลําห้วย บ้านรอง
เผียว หมูที่ 18
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไมมีไหลทาง) หมู
ที่ 4 เชื่อม หมูที่ 20 
บ้านป่าก๊อ หมูที่ 4

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแนนพร้อม
ขยายไหลทาง บ้านใหม
นาวา หมูที่ 20

314,000 314,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก ถนนสาย
เศรษฐกิจ บ้านรองปลา
ขาว หมูที่ 23

230,000 230,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
บ้านรองเบ้อ หมูที่ 29

165,000 165,000

โครงการกอสร้างฝาปิด
รางระบายน้ํา บ้านรอง
เผียว หมูที่ 8

332,000 332,000

โครงการกอสร้างฝาย
ชะลอน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กลําห้วย บ้านรอง
เผียว หมูที่ 18

310,000 310,000

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:40:01 หน้า : 36/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู บ้านห้วย
สัก หมูที่ 5

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด บ้านป่าแหยง หมูที่ 
6

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด บ้านสันสลี หมูที่ 
15

โครงการกอสร้างหลังคา
ทางเดินเชื่อมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลห้วยสัก

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านรอง
เบ้อ หมูที่ 12

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบประปาหมู
บ้าน บ้านรองปลาขาว 
หมูที่ 23
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู บ้านห้วย
สัก หมูที่ 5

310,000 310,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด บ้านป่าแหยง หมูที่ 
6

310,000 310,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด บ้านสันสลี หมูที่ 
15

310,000 310,000

โครงการกอสร้างหลังคา
ทางเดินเชื่อมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลห้วยสัก

70,000 70,000

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านรอง
เบ้อ หมูที่ 12

562,000 562,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบประปาหมู
บ้าน บ้านรองปลาขาว 
หมูที่ 23

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโป่ง
ขาม หมูที่ 16

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านรอง
เผียว หมูที่ 24

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก ซอย 7 
และทีสาธารณะ
ประโยชน์หมูบ้าน บ้าน
โป่งฮึ้ง หมูที่ 2

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านป่าก๊อ 
หมูที่ 30

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านโป่งฮึ้ง 
หมูที่ 26

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านสันต้น
เปา หมูที่ 14
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโป่ง
ขาม หมูที่ 16

310,000 310,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านรอง
เผียว หมูที่ 24

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก ซอย 7 
และทีสาธารณะ
ประโยชน์หมูบ้าน บ้าน
โป่งฮึ้ง หมูที่ 2

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านป่าก๊อ 
หมูที่ 30

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านโป่งฮึ้ง 
หมูที่ 26

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านสันต้น
เปา หมูที่ 14

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านใหม
สันป่าเหียง หมูที่ 25

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงป่าเห
มี้ยง หมูที่ 10

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านรองปลา
ขาว หมูที่ 7

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันป่า
เหียง หมูที่ 13

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพัก บ้านใหม
สันป่าเหียง หมูที่ 25

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงป่าเห
มี้ยง หมูที่ 10

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านรองปลา
ขาว หมูที่ 7

310,000 310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันป่า
เหียง หมูที่ 13

310,000 310,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

389,000 389,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดง
ป่าเหมี้ยง

30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่า
แหยง

30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งฮึ้ง

100,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
รองปลาขาว

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัว
ดง

30,000

อุดหนุนโรงเรียนรอง
เบ้อวิทยา

35,000

อุดหนุนโรงเรียนห้วยสัก
วิทยาคม

60,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 9 
โรงเรียน

3,276,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

620,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดง
ป่าเหมี้ยง

30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่า
แหยง

30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งฮึ้ง

100,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
รองปลาขาว

35,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัว
ดง

30,000

อุดหนุนโรงเรียนรอง
เบ้อวิทยา

35,000

อุดหนุนโรงเรียนห้วยสัก
วิทยาคม

60,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 9 
โรงเรียน

3,276,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

620,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

320,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมทําข้าวแต๋น  บ้าน
ป่าก๊อ หมูที่ 4

10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมทํานา ทําสวน  
บ้านป่าก๊อพัฒนาสง
เสริมการเกษตร 
หมูที่  22

10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
การทําตะกร้าหวาย 
บ้านรองเผียว 
หมูที่ 18

10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมพัฒนาสตรี บ้าน
ใหมสันป่าเหียง หมูที่25

10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมลําไยคุณภาพ 
บ้านรองเบ้อ หมูที่ 19

10,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

320,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมทําข้าวแต๋น  บ้าน
ป่าก๊อ หมูที่ 4

10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมทํานา ทําสวน  
บ้านป่าก๊อพัฒนาสง
เสริมการเกษตร 
หมูที่  22

10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
การทําตะกร้าหวาย 
บ้านรองเผียว 
หมูที่ 18

10,000

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมพัฒนาสตรี บ้าน
ใหมสันป่าเหียง หมูที่25

10,000

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมลําไยคุณภาพ 
บ้านรองเบ้อ หมูที่ 19

10,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000

วันที่พิมพ์ : 11/1/2565  10:40:02 หน้า : 46/48



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลห้วยสัก

25,000

รวม 43,983,964 23,206,880 310,000 14,705,056 6,393,020 320,000 440,000 405,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลห้วยสัก

25,000

รวม 16,186,080 50,000 106,000,000
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