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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตาม
อตัราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือน  ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าต  าแหน่งนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี 
ตามอตัราท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือน  ปรากฎในแผนงาน
บริหารทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี ตามอตัราท่ี
ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือน  ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป 
(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ  / ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอตัราท่ีก าหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือน  ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป (00110) งาน
บริหารทัว่ไป (00111)

เทศบาลต าบลบา้นแซว
อ าเภอ เชียงแสน   จงัหวดัเชียงราย

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบบุคลำกร 6,518,100 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,508,720 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 9,883,100 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป 9,883,100 บำท

เงนิค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

เงนิเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

เงนิค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
198,720 บำท

เงนิค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นแซว  ตามอตัราท่ีก าหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือน  ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป (00110) งาน
บริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานของส านกัปลดั  พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน  12 อตัรา  ดงัน้ี
1.ปลดัเทศบาล                                 จ านวน     1    อตัรา
2.รองปลดัเทศบาล                          จ านวน    1     อตัรา
3.หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล       จ านวน    1     อตัรา
4.หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ               จ านวน    1     อตัรา
5.นกัทรัพยากรบคุคล                     จ านวน    1     อตัรา
6.นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน    1     อตัรา
7.เจา้พนกังานธุรการ                      จ านวน    1     อตัรา
8.เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    จ านวน    1   อตัรา
9.นกัพฒันาชุมชน                          จ านวน    1     อตัรา
10.นกัจดัการทัว่ไป                         จ านวน    1    อตัรา 
11.นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน    1    อตัรา
12.นิติกร                                           จ านวน   1    อตัรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของ  ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หวัหนา้ส านกัปลดั และ
หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ ท่ีไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนประจ า
ต  าแหน่ง และมีสิทธ์ิไดค้่าตอบแทนรายเดือนเทา่กบัอตัราเงินต าหน่งท่ีได้  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,009,380 บำท

เงนิเดือนพนักงำน 3,141,120 บำท

เงนิค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1,374,480 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 186,000 บำท
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 533,400 บำท

เงนิอ่ืนๆ 84,000 บำท

เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 64,860 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของส านกัปลดั   
จ านวน  4  อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร      จ านวน    1    อตัรา
2.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ                           จ านวน    1   อตัรา
3.คนครัว ผูมี้ทกัษะ                                   จ านวน    1    อตัรา
4.คนงานทัว่ไป                                          จ านวน    1    อตัรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของส านกั
ปลดั ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

ค่ำตอบแทน 1,860,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบัิติรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
1,700,000 บำท

งบด ำเนินงำน 2,969,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอ่ืนๆ ต าแหน่งปลดัเทศบาล ท่ีไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ย
เงินเดือนประจ าต  าแหน่ง และมีสิทธ์ิไดค้่าตอบแทนรายเดือนเทา่กบัอตัราเงินต าหน่งท่ีได้  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 

ค่ำเช่ำบ้ำน 150,000 บำท

1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (โบนสั) ใหแ้ก่ พนกังานเทศบาล 
ครู บคุลากรทางการศึกษา ครู ผดด. พนกังานจา้งภารกิจ และพนกังานจา้งทัว่ไป ของเทศบาล
ต าบลบา้นแซว จ านวน 1,500,000  บาท และปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 
งานบริหารทัว่ไป (00111)
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินยั  คณะกรรมการสอบละเมิด และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ จ านวน  200,000  บาท และปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น  / ค่าเช่าซ้ือของพนกังานเทศบาล ส านกัปลดั ตามสิทธิท่ีเบิกไดต้าม
ระเบียบฯ ก าหนด ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)
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รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท

ค่ำใช้สอย 909,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานเทศบาล  ส านกัปลดั ตามสิทธิท่ีเบิกได้
ตามระเบียบฯ ก าหนด ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  อาทิเช่น ค่าจา้งเหมาจดัท าของ ค่าจา้งเหมาเดินเอกสาร ค่าจา้ง
เหมาท าเอกสารเผยแพร่ ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายหรือป้ายอ่ืน  ๆ ค่าส่ิงตีพิมพ ์ค่าเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการหรือบริการสาธารณะ  ฯลฯ เป็นเงิน  
100,000  บาท  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 149,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรับรองและพธีิกำร 50,000 บำท
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบคุคลหรือคณะบคุคล  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
ของขวญัท่ีระลึก ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการอ่ืน  ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้ง
จ่ายเก่ียวกบัการรับรองตอ้นรับคณะบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีมาตรวจนิเทศงาน  หรือเยีย่มชม 
ฯลฯ เป็นเงิน 20,000  บาท 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)

2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมต่าง  ๆ เช่นการประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือ 
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน
รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจา้หนา้ท่ีท่ีก่ียวขอ้ง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหาร
ทัว่ไป (00111)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใชส้นามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
ฯและพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง ส านกัปลดั ตลอดจนบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตาม
ระเบียบฯ ก าหนด ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)
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โครงกำรอบรมกฎหมำยเบ้ืองต้นเพ่ือประชำชน 30,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิน่ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง  คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งาน
บริหารทัว่ไป (00111)ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 )   ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  113  ขอ้   11

โครงกำรอบรมศักยภำพคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ผู้น ำ

ชุมชน

150,000 บำท

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง

30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมกฎหมายเบ้ืองตน้เพ่ือประชาชน  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับ ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ยทุธศาสตร์
การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  115   ขอ้  14

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
 พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการ
หรือค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับคณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง ครู บคุลากรทางการศึกษา ครู ผดด. ผูท่ี้เขา้ร่วม
โครงการ ตามสิทธิท่ีเบิกไดต้ามระเบียบฯ  ก าหนด ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
(00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ยทุธศาสตร์
การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้ 112   ขอ้  7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมศกัยภาพคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา ผูน้ าชุมชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาผูน้ าชุมชน ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ ตาม
สิทธิท่ีเบิกไดต้ามระเบียบฯ ก าหนด ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งาน
บริหารทัว่ไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  115  ขอ้  15
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

โครงกำรอบรมศักยภำพพนักงำนเทศบำล ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ครู ผดด. พนักงำนจ้ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

200,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมศกัยภาพพนกังานเทศบาล  ครู บคุลากรทางการศึกษา ครู 
ผดด. พนกังานจา้ง เทศบาลต าบลบา้นแซว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับพนกังาน
เทศบาล ครู บคุลากรทางการศึกษา ครู ผดด. พนกังานจา้ง ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ ตามสิทธิท่ี
เบิกไดต้ามระเบียบฯ ก าหนด ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป 
(00111) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมือง
และการบริหาร  หนา้   115 ขอ้  16

วสัดุส ำนักงำน 100,000 บำท

ค่ำวสัดุ 200,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาลต าบล  เพ่ือใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติก โดยจะตอ้งมีลกัษณะเป็นการจา้งด าเนินการ  หรือการจา้งแรงงานบคุคลภาพนอก
ใหด้ าเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลต าบลเป็นผูซ้ื้อส่ิงของมาใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เอง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฎใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้   
111  ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่ ปากกา ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ 
ดินสอ กระดาษ ตวัหนีบ น ้าด่ืมส าหรับบริการประชาชน แผงปิดประกาศ ฯลฯ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.
2561 - 2564 ) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร   หนา้  110  ขอ้ 2

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  ไดแ้ก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทียน 
กุญแจลอ๊คเกียร์ น ามนัเบรก  กรวยจราจร แผงกั้นจราจรฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร   หนา้  110  ขอ้ 2
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์
หรือแถบพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพ ์แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งาน
บริหารทัว่ไป (00111)   ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้ 110   ขอ้  2

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจดัซ้ือตู้เหลก็ 15 ลิน้ชัก 10,000 บำท

งบลงทุน 126,000 บำท

ค่ำครุภณัฑ์ 126,000 บำท

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็  15 ล้ินชกั   จ านวน 1  ตวั  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไป 
เน่ืองจากมิไดร้ะบใุนราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  
(00210) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)   ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) หนา้   131 ขอ้  1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านกังาน  (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 
น้ิว ) จ านวน 1 เคร่ือง  พร้อมอุปกรณ์  โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ั
คอมพิวเตอร์  จดัซ้ือตามเกณฑร์าคากลางและมาตรฐานครุภณัฑคุ์ณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ั
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111)   ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี 
(พ.ศ.2561 - 2564 ) หนา้   131 ขอ้  2

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ โดยซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑข์นาดใหญ่ของเทศบาลต าบล เช่น ยานพาหนะ รถยนต ์รถบรรทกุน ้า เคร่ืองถ่าย
เอกสาร สถานีสูบน ้า และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 
งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา
การเมืองและการบริหาร   หนา้ 111   ขอ้  3
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบรำยจ่ำยอ่ืน 20,000 บำท

รำยจ่ำยอ่ืน 20,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 250,000 บำท
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เงนิอุดหนุน 250,000 บำท

รำยจ่ำยอ่ืน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งองคก์ร หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารทัว่ไป 
(00111) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการ
บริหาร   หนา้  111   ขอ้  4

เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร 200,000 บำท

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลโยนก  ตามโครงการศนูยร์วบรวมขอ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ  ปรากฎในแผนงานบริหารทัว่ไป 
(00110) งานบริหารงานทัว่ไป (00111)  ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหาร    หนา้  127  ขอ้  1
โดยปฎิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2559



3.เพ่ือจ่ายเป็นเงินหนุนท่ีท าการอ าเภอเชียงแสน  ตามโครงการจดังานมหาสงกรานตเ์มืองเชียง
แสน ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  100,000  บาท  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
(00110)  งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์
การพฒันาการเมืองและการบริหาร    หนา้ 128   ขอ้  2
โดยปฎิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2559
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1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินหนุนท่ีท าการอ าเภอเชียงแสน  ตามโครงการสนนัสนุนการจดังานพอ่ขนุเมง็
รายมหาราช ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  50,000  บาท  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)  งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฎใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหาร   หนา้   128 
ขอ้  2
โดยปฎิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2559
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินหนุนท่ีท าการอ าเภอเชียงแสน  ตามโครงการจดังานลอยกระทงป๋าเวณียีเ่ป็ง
เมืองเชียงแสน ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  50,000  บาท  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป (00110)  งานบริหารทัว่ไป (00111) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 
2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหาร    หนา้  128  ขอ้  2
โดยปฎิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2559



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,573,020 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล  ของกองคลงั พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตาม
ต าแหน่ง  จ านวน  5 อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูอ้  านวยการกองคลงั                      จ านวน     1    อตัรา
2.นกัวิชาการเงินและบญัชี               จ านวน    1     อตัรา
3.นกัวิชาการพสัดุ                               จ านวน    1     อตัรา
4.เจา้พนกังานการเงินและบญัชี       จ านวน    1     อตัรา
5.นกัวิชาการจดัเก็บรายได้                จ านวน    1     อตัรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลงั (00113)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองคลงั  ท่ีไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตาม
กฎหมายว่าดว้ยเงินเดือน เงินประจ าต  าหน่ง และมีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เทา่กบัอตัราเงินประจ าต  าแหน่งท่ีได้  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลงั (00113)

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 6,350,370 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวด

เงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำรงำนคลงั 6,350,370 บำท

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว
อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

เงนิเดือนพนักงำน 1,411,020 บำท

งบบุคลำกร 1,573,020
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รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 3,500,000 บำท

เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานเทศบาลกองคลงั  ตามสิทธ์ิท่ีเบิกได้
ตามระเบียบฯก าหนด ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000 บำท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบัิติรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งแลผูค้วบคุม  เช่นคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบพสัดุ  คณะกรรมการเปิดซอง  
คณะกรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) 
งานบริหารงานคลงั(00113)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  / ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลกองคลงั ตามสิทธ์ิท่ีเบิกไดต้าม
ระเบียบฯก าหนด ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)

ค่ำใช้สอย 3,590,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองคลงั   
จ านวน  1  อตัรา  ดงัน้ี
1.คนงานทัว่ไป                                 จ านวน    1   อตัรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลงั (00113) 

งบด ำเนินงำน 4,738,000 บำท

ค่ำตอบแทน 193,000 บำท

เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกอง
คลงั  จ านวน  1  อตัรา  ดงัน้ี
1.คนงานทัว่ไป                                 จ านวน    1   อตัรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบริหารงานคลงั (00113)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
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วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน 280,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่ ปากกา ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง 
กระดาษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการ
บริหาร  หนา้ 110   ขอ้  2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช่ือเพลิงและสารหล่อล่ืน  เช่น น ้ามนัเบนซิล  น ้ามนัดีเซล 
น ้ามนัเคร่ือง  ฯลฯ ส าหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองตดัหญา้ ฯลฯ ของเทศบาลต าบล
บา้นแซว ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)  ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  
หนา้  110  ขอ้  2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใชส้นามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับพนกังาน
เทศบาลกองคลงั ตลอดจนบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามระเบียบฯ ก าหนด ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)

ค่ำวสัดุ 390,000 บำท

วสัดุส ำนักงำน 60,000 บำท

โครงกำรจดัท ำแผนที่ภำษี 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท า
โครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั
(00113) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมือง
และการบริหาร  หนา้  112    ขอ้  8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  อาทิเช่น ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานท่ี
ราชการ ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั ค่าจา้งเหมาจดัท าของ ค่าจา้งเหมาเดินเอกสาร จดั
เอกสาร ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารเผยแพร่  ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
หรือบริการสาธารณะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั
(00113)

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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ค่ำน ำ้ประปำ ค่ำน ำ้บำดำล 20,000 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 375,000 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแซว   โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้น
แซว ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบา้นแซว  และกิจการของเทศบาลต าบลบา้นแซว ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)  ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  
หนา้   110 ขอ้  1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาลของส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแซว   โรงเรียน
เทศบาลต าบลบา้นแซว ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบา้นแซว  และกิจการของเทศบาลต าบล
บา้นแซว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการ
บริหาร  หนา้  110  ขอ้  1

ค่ำบริกำรไปรษณย์ี 30,000 บำท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัทข์องส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแซว    และกิจการของ
เทศบาลต าบลบา้นแซว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั
(00113)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมือง
และการบริหาร  หนา้  110  ขอ้  1

ค่ำสำธำรณูปโภค 565,000 บำท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น โปสเตอร์ พูก่นั สี แถบบนัทึกเสียงหรือ
ภาพ เมมโมร่ีการ์ด  สี  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั
(00113)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมือง
และการบริหาร  หนา้  110  ขอ้  2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัหมึก เมาส์ 
แป้นพิมพ ์แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113)  
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการ
บริหาร  หนา้   110  ขอ้  2
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จ ำนวนโครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง 8,600 บำท

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล

 แบบที่ 2 (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้)

30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไม่นอ้ย
กว่า 19 น้ิว)  จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
จดัซ้ือตามราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประจ าปี 2560 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้   131 ขอ้  3

71

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจดัซ้ือเก้ำอีส้ ำนักงำน ระดับ 1-2 750 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  ระดบั 1-2 จ านวน 1 ตวั  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด
ทัว่ไป เน่ืองจากมิไดร้ะบใุนราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป
(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้   
131 ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียข์องส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแซว   และกิจการของ
เทศบาลต าบลบา้นแซว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั
(00113)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมือง
และการบริหาร  หนา้  110  ขอ้  1

งบลงทุน 39,350 บำท

ค่ำครุภณัฑ์ 39,350 บำท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมของส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแซว   และ
กิจการของเทศบาลต าบลบา้นแซว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งาน
บริหารงานคลงั(00113)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  110  ขอ้  1



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  
จ านวน  2  เคร่ือง โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จดัซ้ือ
ตามราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประจ าปี 2560 ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัว่ไป(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หนา้   132 ขอ้  5



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลบำ้นแซว

อ ำเภอ เชียงแสน   จงัหวดัเชียงรำย

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 305,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 305,000 บำท

งบด ำเนินงำน 305,000 บำท

ค่ำใช้สอย 125,000 บำท

โครงกำรซ้อมแผนสำธำรณภยั 30,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรป้องกนัแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควนั 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรซอ้มแผนสำธำรณภยั  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำร
จดัท ำโครงกำรดงักล่ำว  ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) แผนงำน
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00121) ปรำกฎในแผนพฒันำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นคุณภำพชีวิต  หนำ้   56  ขอ้   2

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรป้องกนัและกำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและหมอกควนั  และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรจดัท ำโครงกำรดงักล่ำว  ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน (00120) แผนงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00121) ปรำกฎใน
แผนพฒันำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นอนุรักษท์รัพยำกรธรรำมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม  หนำ้  67   ขอ้  1

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมในกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  และค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรจดัท ำโครงกำรดงักล่ำว  ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
(00120) แผนงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00121) ปรำกฎในแผนพฒันำส่ี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นคุณภำพชีวิต  หนำ้   56  ขอ้   3

โครงกำรฝึกอบรมในกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั 15,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรรณรงค์ลดอุบัติเหตุุช่วงเทศกำล 30,000 บำท

80,000 บำท

วสัดุเคร่ืองดับเพลงิ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  ไดแ้ก่  ถงัดบัเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง ฯลฯ ปรำกฎใน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) แผนงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน  
(00121) ปรำกฏในแผนพฒันำส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรเมือง
และกำรบริหำร  หนำ้  110  ขอ้  2
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  ไดแ้ก่  กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร  
สญัญำณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) แผนงำนทัว่ไป
เก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00121) ปรำกฏในแผนพฒันำส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร  หนำ้  110  ขอ้  2

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย  ไดแ้ก่  เคร่ืองแบบ เส้ือ กำงเกง  ผำ้  ถุงเทำ้  รองเทำ้
 เขม็ขดัฯลฯ ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) แผนงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำร
รักษำควำมสงบภำยใน (00121) ปรำกฏในแผนพฒันำส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 ยทุธศำสตร์กำร
พฒันำ ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร  หนำ้  110  ขอ้  2

ค่ำวสัดุ 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรรณรงคล์ดอุบติัเหตุช่วงเทศกำล  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
ในกำรจดัท ำโครงกำรดงักล่ำว  ฯลฯ  ปรำกฎในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) 
แผนงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00121) ปรำกฎในแผนพฒันำส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นคุณภำพชีวิต  หนำ้  56  ขอ้  4

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิประจ ำต ำแหน่ง 71,400 บำท

เงนิเดือนพนักงำน 5,395,912 บำท

1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานกองการศึกษา    พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน  2  อตัรา จ านวนเงิน  778,632  บาท ดงัน้ี
1.ผูอ้  านวยการกองการศึกษา     จ านวน   1  อตัรา
2.นกัวิชาการศึกษา                      จ านวน   1  อตัรา
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 

2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ครูในโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี
ตามต าแหน่ง  จ านวน  11  อตัรา  จ านวนเงิน  4,617,280 บาท  ดงัน้ี
1.ผูอ้  านวยการสถานศึกษา    จ านวน   1  อตัรา
2.ครู ค.ศ.3       จ านวน  1   อตัรา
3.ครู ค.ศ.2       จ านวน  3    อตัรา
4.ครู ค.ศ.1       จ านวน   6   อตัรา
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของ  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ท่ี
ไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนประจ าต  าแหน่ง  และมีสิทธ์ิได้
ค่าตอบแทนรายเดือนเทา่กบัอตัราเงินต าหน่งท่ีได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 

งบบุคลำกร 6,260,512 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 6,260,512 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 20,461,296 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรศึกษำ 16,610,682 บำท

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  / ค่าเช่าซ้ือ ของพนกังานเทศบาลกองการศึกษา ตามสิทธ์ิท่ีเบิกไดต้าม
ระเบียบฯ ก าหนด ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  
(00211)

ค่ำเช่ำบ้ำน 84,000 บำท

งบด ำเนินงำน 5,989,670 บำท

ค่ำตอบแทน 84,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองการศึกษา  
และโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว             จ านวน  3  อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ                           จ านวน    1    อตัรา
2.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี        จ านวน    1   อตัรา
3.ภารโรง                                                    จ านวน    1   อตัรา
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา(00211

เงนิอ่ืนๆ 134,400 บำท

เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกอง
การศึกษา และโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว   จ านวน  3  อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ                          จ านวน    1    อตัรา
2.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี        จ านวน    1   อตัรา
3.ภารโรง                                                    จ านวน    1   อตัรา
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา(00211)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของครูโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 362,400 บำท

เงนิวทิยฐำนะ 260,400 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยะฐานะของครูโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว   ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211)
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ 21,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษาในการพฒันาครู
แกนน าของ โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  พฒันาเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน และกิจกรรมรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาสส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  48   ขอ้  13
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

โครงกำรส่งเสริมกจิกรรมสภำเด็กและเยำวชน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว  ๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา  (00210) งาน
บริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  
ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นคุณภาพชีวิต  หนา้  58  ขอ้  1

ค่ำใช้สอย 3,739,827 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 700,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  อาทิเช่น ค่าจา้งเหมารถรับ - ส่ง ส าหรับเด็กยากจนและดอ้ย
โอกาส ต าบลบา้นแซว ค่าจา้งเหมาจดัท าของ  ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายหรือป้ายอ่ืน  ๆ ค่าส่ิง
ตีพิมพ ์ค่าเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ค่าบริการต่าง ๆ ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา หนา้  51  ขอ้  20

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของพนกังานเทศบาลกอง
การศึกษา ครูโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  บคุลากรทางการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก ตลอดจน
บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามระเบียบก าหนด ฯ  ปรากกฏในแผนงานบริหารงาน
การศึกษา(00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 



จ ำนวน

จ ำนวน
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ๆ ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา  
(00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นคุณภาพชีวิต  หนา้  50  ขอ้  19

โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถำนศึกษำ 70,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 2,768,827 บำท
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว   จ านวน  604,000  บาท  จดัสรรอตัรา
คนละ  20  บาท  จ านวน  200  วนั 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 45 
ขอ้  2
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน  
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว   จ านวน  20,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 46  
ขอ้  4
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
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3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน  
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ wifi  โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว   จ านวน  7,200  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 46  
ขอ้  5
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
4.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน  
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL  โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว   จ านวน  9,600  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  50 
ขอ้  18
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

5.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายในพฒันา / ปรับปรุง
หอ้งสมุด โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  100,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 46  
ขอ้  6
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
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6.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าศนูยก์าร
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  50,000  
บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 47  
ขอ้  7
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
7.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาการจดั
การศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลต าบล
บา้นแซว  จ  านวน  500,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  47 
ขอ้  9
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
8.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าส่งเสริมศยักภาพการจดั
การศึกษาทอ้งถ่ิน(ค่าปัจจยัพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนยากจน)โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  
จ  านวน  79,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  48 
ขอ้  14
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
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9.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน 
ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายหวั)โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว 
 จ  านวน  275,500  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 49  
ขอ้  15
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

10.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายหวัส่วนเพ่ิม Top Up)โรงเรียน
เทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  47,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 49  
ขอ้  15
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
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11.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าหนงัสือเรียน โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบา้นแซว  จ  านวน  76,227  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  49 
ขอ้  15
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

12.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน
เทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  29,730  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  49 
ขอ้  15
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
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13.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน โรงเรียน
เทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  50,940  บาท 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  49 
ขอ้  15
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

14.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  69,630  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  49 
ขอ้  15
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

15.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัท าศนูยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสงักดั อปท .โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้น
แซว  จ  านวน  250,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  51 
ขอ้  21
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )



83

16.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  50,000 
 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 51  
ขอ้  22
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
17.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  100,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 51  
ขอ้  23
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

18.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของทอ้งถ่ิน
 ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จา้งพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาอิเลก็ทรอนิกส์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือ
เขา้สู่ประเทศไทย
 4.0 โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  จ  านวน  450,000  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้ 49  
ขอ้  16
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

84
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 2,015,843 บำท

วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 30,000 บำท

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนกัเรียน โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  ส าหรับเด็ก
อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  289,347  บาท  จดัสรรอตัราคนละ 7.37 บาท  จ านวน  
260 วนั 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา หนา้   45   
ขอ้  1
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นของกองการศึกษา  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  
เพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ โดยจะตอ้งมีลกัษณะเป็นการจา้งด าเนินการ  หรือการจา้ง
แรงงานบคุคลภายนอกใหด้ าเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลต าบลบา้นแซวเป็นผูซ้ื้อส่ิงของมา
ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการ
บริหาร  หนา้  118  ขอ้   4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่ น ้าด่ืม ปากกา ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรา
ยาง กระดาษ ฯลฯ ส าหรับกองการศึกษา และศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  117  ขอ้   3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า  ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็   เช่น สายไฟฟ้า เสา
อากาศวิทย ุหลอดไฟ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียว
กบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการ
บริหาร  หนา้  117  ขอ้   3

วสัดุส ำนักงำน 60,000 บำท

ค่ำวสัดุ 2,165,843 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก เมาส์ 
แป้นพิมพ ์หวัพิมพห์รือแถบพิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ ส าหรับกองการศึกษาและศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็   ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211)  ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  117  ขอ้   3

งบลงทุน 756,500 บำท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท

2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนกัเรียน ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) เด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 พ้ืนท่ีต  าบลบา้นแซว จ านวน  1,726,496  
บาท  จดัสรรอตัราคนละ 7.37 บาท  จ  านวน  260 วนั  ดงัน้ี 
1.โรงเรียนบา้นสวนดอกฯ     จ  านวน   120,720  บาท
2.โรงเรียนศรีกองงาม           จ  านวน   134,134  บาท
3.โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกุล    จ  านวน    293,179 บาท
4.โรงเรียนบา้นหว้ยกวา้นฯ    จ  านวน       84,313 บาท
5.โรงเรียนป่าไร่หลวงฯ         จ  านวน     364,078 บาท
6.โรงเรียนแม่แอบวิทยา        จ  านวน     730,072 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา (00211)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา หนา้   45   
ขอ้ 1
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบา้นแซว เช่น เคมีภณัฑ ์หลอดแกว้ กระดาษกรอง น ้ายาต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  
117  ขอ้   3



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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โครงกำรจดัซ้ือโทรทศัน์ LED 90,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง  ระบบดิจิตอล  จ านวน 1  เคร่ือง  พร้อมอุปกรณ์  โดยมี
รายละเอียด 16 ลา้นพิกเซล ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  จดัซ้ือตามเกณฑร์าคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564  หนา้ 133 ขอ้  9

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจดัซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจติอล 9,000 บำท

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง

 (มรีะบบฟอกอำกำศ) ขนำด 18,000 บีทยีู

57,200 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 18,000  บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง   โดยมีรายละเอียดตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์   จดัซ้ือ
ตามเกณฑร์าคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   หนา้ 
133 ขอ้  8

โครงกำรจดัซ้ือเก้ำอีส้ ำนักงำน ระดับ 1-2 1,500 บำท

โครงกำรจดัซ้ือกล้องวงจรปิด 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด   จ านวน 12  ตวั  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไป 
เน่ืองจากมิไดร้ะบใุนราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  
(00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564   หนา้ 132 ขอ้  6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  ระดบั 1-2   จ านวน 2  ตวั  จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด
ทัว่ไป เน่ืองจากมิไดร้ะบใุนราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  
(00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564   หนา้ 132 ขอ้  7

ค่ำครุภณัฑ์ 506,500 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบเขญ็   จ านวน 1 เคร่ือง   โดยมีรายละเอียดตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์  จดัซ้ือตามเกณฑร์าคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ 134 ขอ้  12

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 256,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านกังาน  จ านวน 16 เคร่ือง  พร้อม
อุปกรณ์  โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ัคอมพิวเตอร์   จดัซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและมาตรฐานครุภณัฑคุ์ณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ัคอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2560 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  
(00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ 134 ขอ้  13

ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโทรทศัน์  LED  จ านวน 6  เคร่ือง  ระดบัความระเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว  โดยมีรายละเอียดตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์   จดัซ้ือตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ 133 ขอ้  10

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบเข็น 13,000 บำท

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน 11,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้อ่อน   จ านวน 1 เคร่ือง   โดยมีรายละเอียดตาม
บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  จดัซ้ือตามเกณฑร์าคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ 133 ขอ้  11



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนโครงกำรซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พฒันำเด็กเลก็ 50,000 บำท

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 250,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  
จ านวน  3 เคร่ือง  พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ั
คอมพิวเตอร์  จดัซ้ือตามเกณฑร์าคากลางและมาตรฐานครุภณัฑคุ์ณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ั
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   หนา้ 
135 ขอ้  16

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

88

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง 12,900 บำท

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์ชนิเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ 9,900 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊  ส าหรับงานส านกังาน  จ านวน  1 เคร่ือง  
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ัคอมพิวเตอร์   จดัซ้ือตาม
เกณฑร์าคากลางและมาตรฐานครุภณัฑคุ์ณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ัคอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.
2560 ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  
(00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ 135 ขอ้  14

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวด า 
( 18หนา้ / นาที)  จ านวน  3 เคร่ือง  พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณ์ัคอมพิวเตอร์  จดัซ้ือตามเกณฑร์าคากลางและมาตรฐานครุภณัฑคุ์ณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณ์ัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  
หนา้ 135 ขอ้  15

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน

16,000 บำท



จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เงนิอุดหนุน 3,604,000 บำท

เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร 3,604,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 3,604,000 บำท

โครงกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบโรงเรียน

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

200,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการซ่อมแซม  ปรับปรุง ต่อเติม ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลบา้น
แซว และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว  ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา (00211)  ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การ
พฒันา ดา้นการศึกษา หนา้   52  ขอ้  25

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการซ่อมแซม  ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียน อาคารเรียน
ประกอบ ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการดงักล่าว  ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา หนา้  48    
ขอ้ 11
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

89



รวมงำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 3,850,614 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใน
พ้ืนพ้ืนท่ีต าบลบา้นแซว ในการสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่นกัเรียนเด็กเลก็  - ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน  3,604,000  บาท
จดัสรรอตัราคนละ  20  บาท  จ านวน  200  วนั  ดงัน้ี
1.โรงเรียนบา้นสวนดอกฯ      จ านวน     252,000  บาท
2.โรงเรียนศรีกองงาม             จ านวน     280,000  บาท
3.โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกุล    จ านวน    612,000 บาท
4.โรงเรียนบา้นหว้ยกวา้นฯ     จ านวน    176,000 บาท
5.โรงเรียนป่าไร่หลวงฯ          จ านวน    760,000 บาท
6.โรงเรียนแม่แอบวิทยา          จ านวน   1,524,000 บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา หนา้  
123    ขอ้ 1
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของครูผูดู้แลเด็ก  ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (002112)

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,184,200 บำท

ค่ำใช้สอย 1,184,200 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ครูผูดู้แลเด็ก ของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบา้นแซว   จ านวน  
7  อตัรา  ดงัน้ี
1.ครูผูดู้แลเด็ก  ค.ศ.1                       จ านวน    3    อตัรา
2.ครูผูดู้แลเด็ก  คผช.                        จ านวน    4   อตัรา
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวนัเรียนและประถมศึกษา (00212)

เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 595,800 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก  จ านวน  3  ราย และพนกังานทัว่ไป 
จ านวน  1  ราย  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา (002112)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่งผูดู้แลเด็ก  จ านวน 3 ราย  
พนกังานจา้งทัว่ไป  จ านวน  1  รายปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210) งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา (002112)

เงนิเดือนพนักงำน 1,726,440
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เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 16,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,516,374 บำท

ค่ำตอบแทน 16,000 บำท

บำท

งบบุคลำกร 2,334,240 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,334,240 บำท



รวม

จ ำนวน
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ค่ำอำหำรเสริม (นม) 316,174 บำท

ค่ำวสัดุ 316,174 บำท

2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจดัการ
เรียนการสอน (รายหวั)  จ านวน  375,700  บาท จดัสรรอตัราคนละ 1,700  บาท ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (002112)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  49 
ขอ้  5
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )

1.เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาเป็น
ค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  6 ศนูย ์ต าบลบา้นแซว  จ านวน 808,500  
บาท จดัสรรอตัราคนละ 20 บาท จ านวน  245 วนั ดงัน้ี
1.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแซว     จ านวน  147,000  บาท
2.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทา่ขนัทอง   จ านวน  73,500  บาท
3.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยเด่ือ    จ านวน  205,800  บาท
4.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่าตึง     จ านวน  127,400  บาท
5.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่แอบ   จ านวน  132,300  บาท
6.ศนูยพ์ฒันาเดก้เลก็บา้นหว้ยน ้าเยน็   จ านวน  122,500  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  45 
ขอ้  2
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )



เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนกัเรียนในสงักดัศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็   6 ศนูย ์พ้ืนท่ีต  าบล
บา้นแซว จ านวน 316,174  บาท  จดัสรรอตัราคนละ  7.37 บาท  จ านวน  260  วนั ดงัน้ี
1.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแซว     จ านวน  57,486  บาท
2.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทา่ขนัทอง   จ านวน  28,743  บาท
3.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยเด่ือ    จ านวน  80,481   บาท
4.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก้บา้นป่าตึง     จ านวน  49,821  บาท
5.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแม่แอบ   จ านวน  51,738  บาท
6.ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยน ้าเยน็   จ านวน  47,905  บาท
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (00211) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการศึกษา  หนา้  45 
ขอ้  1
ปฎิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3301 ลง
วนัท่ี  14  มิถุนายน  2560
(ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน )



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองสาธารณสุข   
จ านวน  1  อตัรา  ดงัน้ี
1.คนงานทัว่ไป                                 จ านวน    1   อตัรา
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวสาธารณสุข  (00221)

เงนิเดือนพนักงำน 703,980 บำท

งบบุคลำกร 865,980 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 865,980 บำท
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ  พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตาม
ต าแหน่ง  จ านวน 2 อตัรา ดงัน้ี
1.ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุข   จ านวน   1   อตัรา   
2.เจา้พนกังานสาธารณสุขฯ       จ านวน   1   อตัรา  
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวสาธารณสุข  (00221)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของ  ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุข  ท่ีไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนประจ าต  าแหน่ง  และมีสิทธ์ิไดค้่าตอบแทนรายเดือนเทา่กบัอตัรา
เงินต าหน่งท่ีได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวสาธารณสุข  
(00221)

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 1,634,480 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 1,634,480 บำท

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว
อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย



จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใชส้นามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับพนกังานกอง
สาธารณสุข ตลอดจนบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามระเบียบฯ ก าหนด ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221)

โครงกำรควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการคุณภาพชีวิต  หนา้  61   ขอ้  1

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น  / ค่าเช่าซ้ือของพนกังานเทศบาล กองสาธารณสุข ตามสิทธิท่ีเบิก
ไดต้ามระเบียบฯ ก าหนด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียว
สาธารณสุข (00221)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  อาทิเช่น ค่าจา้งเหมาจดัท าของ ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายหรือป้าย
อ่ืน ๆ ค่าส่ิงตีพิมพ ์ค่าเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักิจการหนือบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข (00221)

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำตอบแทน 36,000 บำท

เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกอง
สาธารณสุข  จ านวน  1  อตัรา  ดงัน้ี
1.คนงานทัว่ไป                                 จ านวน    1   อตัรา
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวสาธารณสุข  (00221)

ค่ำใช้สอย 310,000 บำท

งบด ำเนินงำน 541,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการบริหารจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    หนา้  65  ขอ้ 1

โครงกำรคุมครองผู้บริโภค 20,000 บำท

โครงกำรควบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษสุนขับา้   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการคุณภาพชีวิต  หนา้  61   ขอ้  3
โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด มท 0810.5/ว 0994 ลงวนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2560 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/729 
ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคุม้ครองผูบ้ริโภค   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท า
โครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การคุณภาพชีวิต  หนา้  61   ขอ้  4

โครงกำรบริหำรจดักำรขยะอย่ำงยัง่ยืน 30,000 บำท

โครงกำรตรวจเทสน ำ้ในชุมชน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตรวจเทสน ้าในชุมชน   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการ
จดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   หนา้   66  ขอ้  4

โครงกำรควบคุมป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการควบคุมป้องกนัโรคไม่ติดต่อ   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการคุณภาพชีวิต  หนา้  61 ขอ้  2
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่ ปากกา ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง ธง
ชาติ ดินสอ ยางลบ กระดาษ ตวัหนีบ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564  
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร   หนา้  121 ขอ้ 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่นน ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบลซิล น ้ามนัเคร่ือง 
ฯลฯ ส าหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองพน่หมอกควนั ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี พ.ศ. 2561-2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  121  ขอ้ 3

ค่ำวสัดุ 195,000 บำท

วสัดุส ำนักงำน 50,000 บำท

โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการคุณภาพชีวิต  หนา้  62   ขอ้ 6

โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 30,000 บำท

โครงกำรบริหำรจดักำรน ำ้อย่ำงยัง่ยืน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการบริหารจดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนื   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   หนา้  65   ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการคุณภาพชีวิต  หนา้  62  ขอ้  5
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จ ำนวน
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รวม

จ ำนวนโครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพ่นยำ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่ยา  แบบใชแ้รงลม จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
- ขนาดก าลงัเคร่ืองยนตไ์ม่ต  ่ากว่า  3.5 แรงมา้
- ความเร็วลมไม่ต  ่ากว่า 90 เมตร/วินาที
- ความจุถงัน ้ายาไม่ต  ่ากว่า 13 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 
จดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564   หนา้ 136 ขอ้  17

ค่ำครุภณัฑ์ 100,000 บำท

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

งบลงทุน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ตลบัหมึก เมาส์ แป้นพิมพ ์หวัพิมพห์รือแถบ
พิมพส์ าหรับเคร่ืองพิมพ ์แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การเมืองและการบริหาร  หนา้   121 ขอ้ 3

วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 60,000 บำท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นน ้ายาพน่หมอกควนัก าจดัยงุและแมลง  
ทรานเคลือบสารเคมี ส าหรับก าจดัลูกน ้ายงุลาย(ทรายอะเบท) น ้ายาคลอรีน น ้ายาฆ่าเช่ือ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการ
บริหาร  หนา้  121   ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่นโปสเตอร์ พูก่นั ฟิลม์ถ่ายรูป เมมโมร่ีการ์ด 
สี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  
(00221) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและ
การบริหาร  หนา้   121   ขอ้  3
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เงนิอุดหนุน 127,500 บำท

เงนิอุดหนุนกจิกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 127,500 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  อสม.ต าบลบา้นแซว ตามโครงการพฒันาสาธารณสุขโดยสนบัสนุน
การพฒันาสาธารณสุขมูลฐานในเขต  อปท. เป็นค่าด าเนินงานของ  อสม.ใน 3 กลุ่มกิจกรรม 
ไดแ้ก่พฒันาสาธารณสุข  การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองต่าง  ๆ และการจดัการสุขภาพ
เบ้ือตน้ในศนูยส์าธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) 15 หมูบ่า้น 2 ชุมชน ปรากฎในแผนงานสาธารณ 
00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564  ยทุธศาสตร์การพ ฒนา ดา้นคุณภาพชีวิต หนา้   126  ขอ้  1

งบเงนิอุดหนุน 127,500 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 16,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊  ส าหรับงานส านกังาน  จ านวน  1 เคร่ือง  
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ัคอมพิวเตอร์   จดัซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและมาตรฐานครุภณัฑคุ์ณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณ์ัคอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2560  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข  (00221) 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2560-2562  หนา้ 136 ขอ้  19

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 59,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
- ปริมาณการฉีดพน่น ้ายาไม่นอ้ยกว่า 40 ลิตรต่อชัว่โมง
- ถงับรรจุน ้ายาไม่นอ้ยกว่า ุ6 ลิตร
- ก าลงัเคร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกว่า 25 แรงมา้ พร้อมอุปกรณ์ 
จดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564  หนา้ 136 ขอ้  18
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

99

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว
อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 80,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเครำะห์ 80,000 บำท

งบด ำเนินงำน 80,000 บำท

ค่ำใช้สอย 80,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอำยุต ำบลบ้ำนแซว 80,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายตุ  าบลบา้นแซว  และค่าใชจ่้ายอ่ืน
ท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานสวสัดิการสงัคมสงเคราะห์  (00231) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นคุณภาพชีวิต  หนา้   57 ขอ้  3



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานของกองช่าง  พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่ง  
จ านวน   2  อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูอ้  านวยการกองช่าง               จ านวน     1    อตัรา
2.นายช่างโยธา                            จ านวน    1     อตัรา
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของ  ผูอ้  านวยการกองช่าง ท่ีไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งตาม
กฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนประจ าต  าแหน่ง  และมีสิทธ์ิไดค้่าตอบแทนรายเดือนเทา่กบัอตัราเงิน
ต าหน่งท่ีได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 8,465,480 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,848,480 บำท

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว
อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

เงนิเดือนพนักงำน 559,680 บำท

งบบุคลำกร 906,480 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 906,480 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 292,800 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองช่าง   จ านวน  
2  อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ    จ านวน    1    อตัรา
2.คนงานทัว่ไป                        จ านวน    1    อตัรา
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241) 
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด ำเนินงำน 1,508,000 บำท

ค่ำตอบแทน 88,000 บำท

เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปของกองช่าง   
จ านวน  2  อตัรา  ดงัน้ี
1.ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ    จ านวน    1    อตัรา
2.คนงานทัว่ไป                   จ านวน    1   อตัรา
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241

เงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 18,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 70,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  / ค่าเช่นซ้ือของพนกังานเทศบาลกองช่าง  ตามสิทธ์ิท่ีเบิกไดต้าม
ระเบียบฯ ก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน (00241) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนกังานเทศบาลกองช่าง  ตามสิทธิท่ีเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ ก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่ำใช้สอย 450,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 400,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน รางระบายน ้า อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงสาธารณูปโภค ฯลฯ ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ในเขตต าบลบา้นแซว  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน
(00241) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้   106  ขอ้  10

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

101



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำวสัดุ 520,000 บำท

วสัดุส ำนักงำน 40,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าบริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน ค่าผา่นทางด่วยพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับพนกังานเทศบาล กองช่าง พนกังาน
จา้งภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไป ตลอดจนบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามระเบียบ ฯ 
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน(00241) 

วสัดุก่อสร้ำง 250,000 บำท

วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่  ปากกา ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง 
กระดาษ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การเมืองและการบริหาร หนา้   119 ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตชไ์ฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เพ่ือใชใ้นอาคารส านกังานหรืองานสาธารณะในกิจการของ
เทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   119 ขอ้  3

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  เช่น ปนูซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เหลก็กระเบ้ือง สงักะสี สี ไม ้
เหลก็เสน้ ตะป ูทอ่น ้า และวสัดุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหารซ่อมแซม
โครงการต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   119 ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทียน 
กุญแจกลอ๊คเก่ียร์ น ้ามนัเบรก กรวยจราจร แผงกั้นจราจรฯลฯ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหาร
ซ่อมแซมโครงการต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   119 ขอ้  3
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

วสัดุส ำรวจ 10,000 บำท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น โปสเตอร์ พูก่นั เมมโมร่ีการ์ด ขาตั้งกลอ้ง 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ ์เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   119  ขอ้  3

ค่ำไฟฟ้ำ 450,000 บำท

ค่ำสำธำรณูปโภค 450,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส ารวจ เช่น บนัไดอลูมิเนียม เคร่ืองแกะสลกั เคร่ืองมือดึง
สายโทรศพัท์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   119 ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน ้า  และกิจการของเทศบาลต าบลบา้นแซว ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร 
หนา้   119 ขอ้  2

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองซับเมสซิเบล 30,000 บำท

งบลงทุน 1,434,000 บำท

ค่ำครุภณัฑ์ 204,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ำ้แบบหอยโข่ง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองซบัเมิสซิเบล   ขนาด 3 แรง จ านวน  1  เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ โดย
สูบน ้าได ้1,100  ลิตรต่อนาที หรือปริมาณ 300 แกลอน (อเมริกนั) ต่อนาที ส่งน ้าไดสู้งไม่ต  ่า
กว่า 9  เมตร หรือปริมาณ 30 ฟตุ มีอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบน ้าและของเคร่ืองยนตต์อ้งมี
ครบชุด พร้อมใชง้านได้ จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไป เน่ืองจากไม่มีในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  ปรากฏในแผนพฒันาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ 137 ขอ้  18

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้า  แบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรง  จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ 
โดยมีรายละเอียดตามบญัชีมาตราฐาน  จดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ 137 ขอ้  19

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองเจยีรไฟฟ้ำ 4,000 บำท

โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอร่ิงเจำะคอนกรีต 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอร่ิงเจาะคอนกรีต   ก าลงัไฟไม่ต  ่า  3,000 วตัต ์รองรับดอกเจาะใด้
สูงสุด : 200mm. (8น้ิว) ความเร็วรอบ : speed ไม่ต  ่ากว่า 520 RPM  จดัซ้ือตามมาตรฐานราคา
กลางทอ้งตลาด เน่ืองจากไม่มีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   120  ขอ้  4

เพ่ือจ่ายค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจียรไฟฟ้า  จ านวน  1  เคร่ืองเสน้ผา่ศนูยก์ลางแผน่เจียร  4 น้ิว 
ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้ 840 วตัต ์ความเร็วรอบตวัเปล่า (rpm) 11,000 จดัซ้ือตามมาตรฐานราคากลาง
ทอ้งตลาด เน่ืองจากไม่มีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้  120  ขอ้  4

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บำท
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ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 1,230,000 บำท

ค่ำถมดิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ โดยซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภณัฑข์นาดใหญ่ของเทศบาลต าบล เช่น ยานพาหนะ รถยนต ์รถบรรทกุน ้า เคร่ืองถ่าย
เอกสาร สถานีสูบน ้า และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาสีปี พ.ศ. 2561 - 
2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้  120  ขอ้  4

โครงกำรถมดินปรับพืน้ที่อำคำร ศพด .บ้ำนห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 50,000 บำท

โครงกำรถมดินปรับพืน้ที่หลงัอำคำร ศพด .บ้ำนแซว หมู่ที่ 1 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการถมดินปรับพ้ืนท่ีหลงัอาคาร  ศพด.บา้นแซว หมูท่ี่ 1  ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  98  ขอ้   3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการถมดินปรับพ้ืนท่ีอาคาร  ศพด.บา้นหว้ยเด่ือ หมูท่ี่ 4  ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  98  ขอ้   3

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวโรงเรียนเทศบำลต ำบลบ้ำนแซว 150,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างประตูร้ัว  2 จุด และร้ัวโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้น
แซว  ขนาดความยาว 50.00  เมตร  ความสูง  1.50  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน (00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์
การพฒันา ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    หนา้  107 ขอ้  3
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โครงกำรก่อสร้ำงโรงอำหำร ศพด .บ้ำนป่ำตึง หมู่ 5 180,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ณ ฌำปนสถำน บ้ำน

สวนดอก หมู่ 8

250,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงหลงัคำครอบลำนอเนกประสงค์ บ้ำนหัว

กว๊ำน หมู่ 15

250,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างโรงอาหาร   ศพด.บา้นป่าตึง หมู่ 5 ขนาดความ
ยาว   10.00  เมตร ขนาดความกวา้ง  4.00  เมตร ขนาดความสูง  3.00  เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 25.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้น
แซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   หนา้ 100   ขอ้  1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างหลงัคาครอบลานอเนกประสงค์  บา้นหวักวา๊น หมู่
ท่ี 15  ขนาดความยาว 12.00  เมตร ความกวา้ง 10.00  เมตร ความสูง 4.00  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกว่า 120.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้น
แซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   หนา้   96 ขอ้  1

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนสบกก หมู่ 7 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ณ ฌาปนสถาน บา้นสวน
ดอก หมูท่ี่ 8 ขนาดความยาว 12.00 เมตร  กวา้ง 5.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้น
แซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและ
การบริหาร   หนา้  85   ขอ้  1
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งำนไฟฟ้ำถนน 4,617,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงคซ์อยขา้งวดั  บา้นสบกก หมู่ 7 
ขนาดความยาว 12.00 เมตร ความกวา้ง 5.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   หนา้  83  ขอ้  1

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 50,000 บำท

ค่ำใช้สอย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการตดัหญา้สองขา้งทางและท่ีดินสาธารณะ  ฯลฯ ท่ีอยูใ่นความดูแล
ของเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  หนา้  68  ขอ้  1

โครงกำรติดตั้งไฟสัญญำณเตือนต ำบลบ้ำนแซว 50,000 บำท

งบลงทุน 4,067,000 บำท

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 4,067,000 บำท

ค่ำติดตั้งระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรติดตั้งคร้ังแรกในอำคำรหรือสถำนที่รำชกำรพร้อมกำร

ก่อสร้ำงหรือภำยหลงักำรก่อสร้ำง
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โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ในโรงเรียนเทศบำลต ำบล   

บ้ำนแซวเช่ือมอำคำรอนุบำล

226,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการติดตั้งไฟสญัญาณเตือนต าบลบา้นแซว  เช่น โคมไฟ ไฟ
กระพริบ กระจกส่องมุมทางโคง้ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการ
จดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้  106  ขอ้  9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.ในโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว  สาย
เช่ือมอาคารอนุบาล ขนาดความยาว 115.00 เมตร  กวา้ง  4.00 เมตร ความหนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  460.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้  108  ขอ้  6

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนแซวกลำง หมู่ 14 200,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนเกำะผำค ำ หมู่ 6 216,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 1-3 ขนาดความยาว 108.00 
เมตร  กวา้ง 4.00 เมตร ความหนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 432.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้ 81  ขอ้  1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. เขา้สู่พ้ืนท่ีการเกษตร สายทางหว้ย
โป่ง หนองผมั ขนาดความยาว 100.00  เมตร  กวา้ง  4.00  เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  400.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้  95 ขอ้  1
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โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนแม่แอบ หมู่ 11 192,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนท่ำขันทอง หมู่ 3 305,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. เขา้สู่ฌาปนสถานขนาดความยาว   
155.00  เมตร  กวา้ง  4.00  เมตร ความหนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  620.00  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้ 95  ขอ้ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. เขต 2 ต่อจากเสน้เก่า ขนาดความยาว 
120.00  เมตร กวา้ง  3.00  เมตร ความหนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  89 ขอ้  2

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 220,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนห้วยกว้ำน หมู 9 254,000 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. เสน้ทางหว้ยจะเอ ้หว้ยปแูอ  ขนาด
ความยาว 170.00 เมตร  กวา้ง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
510.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้น
แซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  86  
ขอ้  1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยอาข่าขนาดความยาว 110.00  
เมตร  กวา้ง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  440.00  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  91  ขอ้  1

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนห้วยเด่ือ หมู่ 4 259,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอย 11/1 ขนาดความยาว 130.00 
เมตร กวา้ง 4.00 เมตร ความหนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 520.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 
2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้ 77  ขอ้  1
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โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนห้วยน ำ้เยน็ หมู่ 13 279,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล. เขา้สู่พ้ืนท่ีการเกษตร เขา้ซอยตรงขา้ม
ทางข้ึนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็   ขนาดความยาว 140.00 เมตร กวา้ง 4.00  เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ านววน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
และถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน  หนา้  94 ขอ้  1

โครงกำรก่อสร้ำงถังเกบ็น ำ้ คสล.พร้อมระบบกรองน ำ้ บ้ำน

ทุ่ง หมู่ 2

250,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยข่อยหล่อย หมู่ 12 239,000 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถนน   คสล. ซอยกลางบา้นวงัซาง  ขนาดความ
ยาว  120.00 เมตร  กวา้ง  4.00  เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  480.00  
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  91 
ขอ้  2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างถงัเก็บน ้า  คสล.พร้อมระบบกรองน ้า ขนาดความ
ยาว  5.00 เมตร  กวา้ง 5.00 เมตร  ความสูง  2.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 25.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์
การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้   73  ขอ้  1

โครงกำรก่อสร้ำงลำนกจิกรรมหน้ำศูนย์พฒันำเด็กเลก็     

บ้ำนแซว หมู่ 1

110,000 บำท
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โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล บ้ำนแซว หมู่ 1 300,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหนา้ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  บา้นแซว หมู่ 
1 เพ่ือการเรียนรู้ ขนาดความยาว  28.00 เมตร  กวา้ง 10.00  เมตร  ความหนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีนอ้ยกว่า    280.00 ตาราเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้    109  ขอ้  8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการขดุเจาะบอ่บาดาล  จ านวน 1 จุด  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์
การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  71  ขอ้  1

โครงกำรติดตั้งเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำตึง หมู่ 5 350,000 บำท

โครงกำรขุดบ่อขยะ บ้ำนสันทรำยกองงำม หมู่ 10 237,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการขดุบอ่ขยะสาธารณะของหมูบ่า้น  ขนาดความยาว 50.00 
เมตร  กวา้ง  50.00  เมตร  ความลึก 2.00  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 2,500.00  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  87  ขอ้ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบ่า้น   พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
หนา้    79  ขอ้  1

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหลงัคำ ระหว่ำงอำคำร ศพด .บ้ำน

แซว หมู่ 1

170,000 บำท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลงัคาเช่ือมระหว่างอาคาร  ศพด. บา้นหว้ย
น ้าเยน็ หมูท่ี่ 13 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หนา้ 103 ขอ้ 3

เงนิอุดหนุน 500,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหลงัคำ ระหว่ำงอำคำร ศพด .บ้ำน

ห้วยเด่ือ หมู่ 4

170,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลงัคาระหว่างอาคาร  ศพด. บา้นแซว หมู่ 
1  ทั้ง 2 ดา้น ขนาดความยาว  16.00 เมตร กวา้ง 6.00  เมตร สูง 4.00  เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้  98  ขอ้  2

เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร 500,000 บำท

112
งบเงนิอุดหนุน 500,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงต่อเติมหลงัคำเช่ือมระหว่ำงอำคำร ศพด .

บ้ำนห้วยน ำ้เยน็ หมู่ 13

40,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงต่อเติมหลงัคาระหว่างอาคาร  ศพด. บา้นหว้ยเด่ือ 
หมูท่ี่ 4  ทั้ง 2 ดา้น ขนาดความยาว  8.00 เมตร กวา้ง 6.00  เมตร สูง 4.00  เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ปรากฏในแผนพฒันาส่ี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้ 99   ขอ้  2



เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาเชียงแสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งระบบไฟ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นแซว หลงัใหม่ พ้ืนท่ีบา้น
แซว หมู่ 1 , บา้นสบกก หมู่ 7 , บา้นแม่แอบ หมูท่ี่ 11 (ซอย 3 ,7 , 8, 10 , 13 ,หนา้ซอย 10) 
ต าบลบา้นแซว  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์
การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   หนา้   129 ขอ้  1



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเพ่ือจดัท ำแผนชุมชน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมกลุ่มพฒันาสตรีต าบลบา้นแซว  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
จ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
(00250) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (00251) ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นคุณภาพชีวิต  หนา้  64   ขอ้   2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการหมูบ่า้นเพ่ือจดัท าแผนชุมชน  
แผนพฒันาส่ีปี  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (00250) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน (00251) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การเมืองและการบริหาร  หนา้  112   ขอ้   6

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคญัของชำติ 50,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมกลุ่มพฒันำสตรีต ำบลบ้ำนแซว 30,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็น
ในการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
(00250) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (00251) ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร หนา้   
116  ขอ้   17

งบด ำเนินงำน 120,000 บำท

ค่ำใช้สอย 120,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 120,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 120,000 บำท

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



จ ำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้ในการจดัท าเวทีประชาคมเพ่ือการท าแผน
ชุมชน แผนพฒันาส่ีปี แบบบรูณาการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการ
ดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (00250) งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (00251) ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมืองและการบริหาร  หนา้  112   ขอ้   6
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โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรจดัท ำเวทปีระชำคมเพ่ือ

กำรท ำแผนชุมชน แผนพฒันำสีปี แบบบูรณำกำร

20,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบด ำเนินงำน 640,000 บำท

ค่ำใช้สอย 640,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 1,050,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 640,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็น
ในการจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ   (00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00261) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  
หนา้  50 ขอ้   17

โครงกำรส่งเสริมประเพณลีอยกระทง 250,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวฒันธรรม และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็น
ในการจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ   (00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00261) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  
หนา้ 58 ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
(00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00261) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้  58 ขอ้  4

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำวฒันธรรม 30,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวนัเดก็แห่งชำติ 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมประเพณสีงกรำนต์ 120,000 บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
(00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00261) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้  59  
ขอ้  5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสืบสานวฒันธรรมชนเผ่า และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการ
จดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
(00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00261) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้  59  
ขอ้  6

โครงกำรอนุสรณ์สถำนสำมผู้กล้ำ 80,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และค่าใชจ่้าย
อ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ   (00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00261) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  
หนา้ 59  ขอ้  7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุสรณ์สถานสามผูก้ลา้ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการ
จดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   
(00260) แผนงานงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00261) 
ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้  59  
ขอ้  8

โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 10,000 บำท

โครงกำรสืบสำนวฒันธรรมชนเผ่ำ 100,000 บำท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งำนกีฬำและนันทนำกำร 410,000 บำท

โครงกำรแข่งขนักีฬำเดก็เล็กสัมพันธ์ 50,000 บำท

งบด ำเนินงำน 410,000 บำท

ค่ำใช้สอย 410,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกีฬานกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลต าบลบา้นแซว 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) แผนงานงานกีฬาและนนัทนาการ (00262) ปรากฎใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้   60  ขอ้  12
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนักีฬาเด็กเล็กสัมพนัธ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นใน
การจดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00260) แผนงานงานกีฬาและนนัทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 
2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้ 59   ขอ้  9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมการออกก าลงักายและนนัทนาการเช่ือมความ 
สัมพนัธ์ตา้นยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการ
จดัท าโครงการดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00260) แผนงานงานกีฬาและนนัทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 
2564 ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้  60   ขอ้  10

โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบำลต ำบล

บ้ำนแซว

160,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกีฬานกัเรียนกลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเชียงรายโซนเหนือ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ  าเป็นในการจดัท าโครงการ
ดงักล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) แผนงาน
งานกีฬาและนนัทนาการ (00262) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์
การพฒันาคุณภาพชีวิต  หนา้   60  ขอ้ 11  

โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ

กำรศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงรำยโซนเหนือ

100,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและนันทนำกำรเช่ือม

ควำมสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติดและสร้ำงควำมปรองดอง

สมำนฉันท์

100,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว
อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 160,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรเกษตร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 140,000 บำท

งบด ำเนินงำน 140,000 บำท

ค่ำใช้สอย 140,000 บำท

โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

โครงกำรอบรมเกษตรอนิทรีย์ส ำหรับเกษตรกร 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นใชใ้นการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการทอ้งเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตรและอุตสาหกรรม   
หนา้  70  ขอ้ 3  

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองเกษตรกรตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีง

20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมเกษตรอินทรียส์ าหรับเกษตรกร  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจ  าเป็นใชใ้นการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นการทอ้งเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตรและอุตสาหกรรม   หนา้  70  ขอ้   1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นใชใ้นการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการทอ้งเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตรและ
อุตสาหกรรม  หนา้  70  ขอ้   2
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

บำท

โครงกำรอบรมอำชีพเกษตรกรทำงเลือก 50,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ  "รักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน" และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น
ใชใ้นการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและป่าไม้ (00322) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การ
พฒันา ดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  หนา้   67  ขอ้   1
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ค่ำใช้สอย 20,000 บำท

โครงกำร"รักน ำ้ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน" 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบัิติรำชกำรที่ไม่เข้ำลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

งำนอนุรักษ์แหล่งน ำ้และป่ำไม้ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมอาชีพเกษตรกรทางเลือกและค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ ท่ีจ  าเป็น
ใชใ้นการจดัท าโครงการดงักล่าว  ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321) ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การทอ่งเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย ์การเกษตรและอุตสาหกรรม   หนา้   70 ขอ้   4

งบด ำเนินงำน 20,000



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 380,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  ต าบลบา้นแซว ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)  ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
คุณภาพชีวิต  หนา้  53     ขอ้  3

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ  าบลบา้นแซว  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)  ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
คุณภาพชีวิต  หนา้  53  ขอ้  1 

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 4,000,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพคนพิการ  ต าบลบา้นแซว ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)  ปรากฎในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
คุณภาพชีวิต  หนา้   53 ขอ้  2

เงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม 120,000 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทนุประกนัสงัคม  ในอตัราร้อยละหา้ส าหรับพนกังานจา้งภารกิจ  
และพนกังานจา้งทัว่ไป ผูดู้แลเด็ก ฯลฯ ของเทศบาลต าบลบา้นแซว ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
โดยปฏิบติัตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ ว 9 ลง
วนัท่ี 22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ 10,000,000 บำท

งบกลำง 16,048,274 บำท

งบกลำง 16,048,274 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 16,048,274 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเกบ็เอง  หมวดภำษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 16,048,274 บำท

เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว

อ ำเภอ เชียงแสน   จังหวดัเชียงรำย

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



จ ำนวน

จ ำนวน
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ตั้งไวเ้พ่ือใชใ้นกรณีเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีเร่งด่วนในกิจกรรมท่ีไม่อาจคิดล่วงหนา้หรือ
ป้องกนัความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเร่งด่วน เช่น อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั และภยัสาธารณะอ่ืน ๆ 
หรือเหตุท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นคุณภาพชีวิต  หนา้ 
54   ขอ้  5   โดยปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว667 ลง
วนัท่ี 12 มีนาคม 2545  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4224 ลงวนัท่ี 
10 ตุลาคม 2554 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 
หนงัสือกรมส่งเสริมการแกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว76 ลงวนัท่ี 13 มกราคม 
2559 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว76 ลงวนัท่ี 13 
มกราคม 2558 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว4515 ลงวนัท่ี 11 
สิงหาคม 2558 หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว526 
ลงวนัท่ี 8  มีนาคม  2560 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว0684 ลง
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์  2560

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั 610,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 500,000 บำท



จ ำนวน
เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ 

(กบท.)
438,274 บำท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่งทอ้งถ่ิน  (กบท.) ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411) โดยปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ ว 34 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 หนงัสือส านกักองทนุ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ ว 35 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2557
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5/ ว 1264 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
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1.เงินสมทบระบบประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ  เป็นเงิน 280,000  บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
ปรากฏในแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยทุธศาสตร์ ดา้นคุณภาพชีวิต  หนา้  122  ขอ้ 1
โดยปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 
2199 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ี มท 
0891.3/ว 1514 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554
2.เงินฝากส่งเสริมกิจการเทศบาล  เป็นเงิน 300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินฝากส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล  พ.ศ.2552 ขอ้ 4 และขอ้ 13 
ก าหนดใหเ้ทศบาลจดัส่งเงินร้อยละ 10 ของเงินสะสมเปนประจ าทกุปีภายในเดือนธนัวาคม
3.ทนุการศึกษาส าหรับครูผูดู้แลเด็ก  เป็นเงิน  30,000  บาท จดัสรรตามค่าธรรมเนียม อตัรา
คนละ 15,000  บาท จ านวน 2 คน   ว่ึงเป็นไปตามขอ้บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัมหาวิทยาลยัสวนดุสิต
โดยปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 
1326 ลงวนัท่ี 4 กรฏาคม 2560  


