
เทศบาลตําบลบานแซว
เขต/อําเภอ เชียงแสน    จังหวัดเชียงราย
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หมู 14 ต.บานแซว  ซอย-  ถนนเชียงแสน-เชียงของ  แขวง/ตําบล บานแซว
  เขต/อําเภอ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  57150

พื้นที่ 209.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 11,767 คน
ชาย 5,925 คน

หญิง 5,842 คน

ขอมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบานแซว
อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแซว

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานแซว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานแซวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานแซวจึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 56,612,670.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 31,387,493.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,415,287.48 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 25 โครงการ รวม 7,071,150.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 65,142,418.83 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 146,391.10 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 82,299.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 499,514.66 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 18,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,086,683.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,309,530.21 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,762,151.58 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 55,723,437.38 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 16,443,469.25 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,959,008.66 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,553,671.46 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,595,282.50 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,161,005.51 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,732,350.48 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 6,706,098.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 820,026.40 900,000.00 130,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

116,938.50 112,400.00 122,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 496,548.95 517,000.00 515,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,000.00 1,363,000.00 32,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,457,513.85 2,892,400.00 799,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,477,698.21 25,014,600.00 27,200,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,477,698.21 25,014,600.00 27,200,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,071,545.00 40,420,000.00 42,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

38,071,545.00 40,420,000.00 42,000,000.00

รวม 67,006,757.06 68,327,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,036,522.35 15,791,600.00 15,653,600.00

งบบุคลากร 15,782,664.32 21,471,309.00 21,631,279.00

งบดําเนินงาน 13,851,650.70 17,707,521.00 19,254,421.00

งบลงทุน 2,545,499.50 8,394,070.00 8,593,200.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,263,825.99 4,942,500.00 4,847,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 51,491,162.86 68,327,000.00 70,000,000.00

รวม 51,491,162.86 68,327,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบานแซว

อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลบ้านแซว

อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,577,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 830,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 20,119,760

แผนงานสาธารณสุข 2,045,860

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 210,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,043,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,653,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,549,840 2,009,800 10,559,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,990,240 0 2,990,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,559,600 2,009,800 7,569,400

งบดําเนินงาน 3,835,000 3,767,000 7,602,000
    ค่าตอบแทน 1,770,000 302,000 2,072,000

    ค่าใช้สอย 1,865,000 2,200,000 4,065,000

    ค่าวัสดุ 200,000 680,000 880,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 585,000 585,000

งบลงทุน 33,000 207,000 240,000
    ค่าครุภัณฑ์ 33,000 207,000 240,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 156,000 0 156,000
    เงินอุดหนุน 156,000 0 156,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 12,593,840 5,983,800 18,577,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 830,000 830,000
    ค่าใช้สอย 470,000 470,000

    ค่าวัสดุ 360,000 360,000

                              รวม 830,000 830,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,949,719 2,714,220 8,663,939
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,949,719 2,714,220 8,663,939

งบดําเนินงาน 5,136,665 2,001,756 7,138,421
    ค่าตอบแทน 60,000 30,000 90,000

    ค่าใช้สอย 2,850,643 1,586,600 4,437,243

    ค่าวัสดุ 2,176,022 385,156 2,561,178

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000

งบลงทุน 553,400 0 553,400
    ค่าครุภัณฑ์ 53,400 0 53,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 500,000

งบเงินอุดหนุน 3,764,000 0 3,764,000
    เงินอุดหนุน 3,764,000 0 3,764,000

                              รวม 15,403,784 4,715,976 20,119,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 985,860 985,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 985,860 985,860

งบดําเนินงาน 613,000 613,000
    ค่าตอบแทน 178,000 178,000

    ค่าใช้สอย 325,000 325,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

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

งบเงินอุดหนุน 427,500 427,500
    เงินอุดหนุน 427,500 427,500

                              รวม 2,045,860 2,045,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

                              รวม 210,000 210,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,421,840 0 1,421,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,421,840 0 1,421,840

งบดําเนินงาน 1,191,000 150,000 1,341,000
    ค่าตอบแทน 106,000 0 106,000

    ค่าใช้สอย 370,000 150,000 520,000

    ค่าวัสดุ 315,000 0 315,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 400,000

งบลงทุน 5,164,500 2,615,800 7,780,300
    ค่าครุภัณฑ์ 2,786,500 0 2,786,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,378,000 2,615,800 4,993,800

งบเงินอุดหนุน 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 0 500,000

                              รวม 8,277,340 2,765,800 11,043,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

                              รวม 220,000 220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 740,000 450,000 1,190,000
    ค่าใช้สอย 740,000 450,000 1,190,000

                              รวม 740,000 450,000 1,190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 60,000 110,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 100,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

                              รวม 50,000 60,000 110,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,653,600 15,653,600
    งบกลาง 15,653,600 15,653,600

                              รวม 15,653,600 15,653,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,577,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 830,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 20,119,760

แผนงานสาธารณสุข 2,045,860

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 210,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,043,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 110,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,653,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ2496 มาตรา 64 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านแซว 
และโดยอนุมัติของผู้วาราชการ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแซวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแซวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายคํา  สุปญโญ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแซว

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานแซว
อําเภอ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 315,140.69 315,826.17 402,794.95 450,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 280,377.25 293,043.65 333,935.45 350,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 45,941.00 46,739.00 83,296.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 641,458.94 655,608.82 820,026.40 900,000.00 130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,201.00 5,956.00 2,691.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

110.00 80.00 120.00 150.00 33.33 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,470.00 2,050.00 1,170.00 1,150.00 4.35 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,730.00 1,600.00 2,635.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 41,655.00 23,210.00 8,400.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 6,596.00 59,276.00 44,816.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

48,500.00 51,700.00 44,300.00 55,000.00 9.09 % 60,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

10,400.00 9,900.00 8,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 91.00 56.00 161.00 100.00 100.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 117,753.00 168,328.00 116,938.50 112,400.00 122,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     ดอกเบี้ย 476,853.64 447,529.11 484,548.95 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 488,853.64 459,529.11 496,548.95 517,000.00 515,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 0.00 1,327,000.00 -100.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 1,800.00 12,500.00 24,000.00 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 40,016.00 2,200.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,816.00 14,700.00 24,000.00 1,363,000.00 32,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 831,744.34 839,815.53 837,059.53 900,000.00 3.11 % 928,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,391,155.81 10,640,663.88 11,107,075.48 9,500,000.00 7.35 % 10,198,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,599,706.17 4,925,708.13 4,581,246.60 5,000,000.00 -10.00 % 4,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 238,211.28 230,247.65 192,749.72 300,000.00 -16.67 % 250,000.00
     ภาษีสุรา 2,428,313.43 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,851,949.68 9,374,530.05 10,136,100.11 8,500,000.00 23.53 % 10,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาภาคหลวงแร 93,031.12 93,383.95 99,144.07 80,000.00 12.50 % 90,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 74,095.49 73,114.14 89,429.10 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

270,012.00 549,360.00 432,100.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,030.00 1,020.00 0.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,172.80 2,997.30 2,793.60 3,600.00 -11.11 % 3,200.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,781,422.12 26,730,840.63 27,477,698.21 25,014,600.00 27,200,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

34,228,292.00 35,499,756.00 38,071,545.00 40,420,000.00 3.91 % 42,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,228,292.00 35,499,756.00 38,071,545.00 40,420,000.00 42,000,000.00
รวมทุกหมวด 59,299,595.70 63,528,762.56 67,006,757.06 68,327,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแซว

อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 122,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,200 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 60,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 515,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 12,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 32,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,200,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 928,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,198,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,500,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 90,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 650,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,200 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 3,200 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 42,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 42,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 665,160.00 695,520.00 695,520.00 725,760.00 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 114,000.00 120,000.00 120,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 114,000.00 120,000.00 120,000.00 180,000.00 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 207,360.00 0 % 207,360

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,374,480.00 1,374,480.00 1,268,220.00 1,192,520.00 42.31 % 1,697,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,466,360.00 2,508,720.00 2,402,460.00 2,485,640.00 2,990,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,112,220.00 2,839,642.45 2,774,921.99 2,589,600.00 45.5 % 3,767,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 8,220.00 330.00 0.00 0.00 100 % 73,020

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแซว
อําเภอเชียงแสน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 210,500.00 92,259.23 84,000.00 165,000.00 12.73 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 516,720.00 746,760.00 810,824.48 1,134,000.00 20.72 % 1,368,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 75,650.00 91,080.00 81,951.50 87,960.00 -9.41 % 79,680

เงินอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 28,900.00 190.66 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,923,310.00 3,770,071.68 3,751,697.97 4,005,460.00 5,559,600
รวมงบบุคลากร 5,389,670.00 6,278,791.68 6,154,157.97 6,491,100.00 8,549,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100.00 114,698.00 14,112.00 1,350,000.00 12.59 % 1,520,000

คาเชาบ้าน 114,300.00 192,093.55 189,250.00 220,200.00 8.99 % 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,400.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 117,400.00 306,791.55 205,762.00 1,580,200.00 1,770,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,103.00 18,050.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 105,660.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,550.00 11,300.00 116,405.00 60,000.00 166.67 % 160,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 545,323.25 345,921.63 386,078.77 411,000.00 -2.68 % 400,000
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 650,000

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ (อําเภอเชียงแสน)

0.00 0.00 0.00 165,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิด
ไท้องคราชัน ราชินี

19,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใน
ตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 8,510.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 188,785.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 4,420.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี พระ
ราชพิธี วันสําคัญของชาติและงานศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นเพื่อ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 150 % 25,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ

195,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน

0.00 213,900.00 150,870.00 140,000.00 42.86 % 200,000

โครงการอบรมศักยภาพพนักงานเทศบาล 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ครู ผดด. 
พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้านแซว

0.00 231,910.00 0.00 160,000.00 56.25 % 250,000

โครงการอบรมให้ความรู้แกเจ้าหน้าที่และ
ประประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลขาวสารของ
ราชการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,800.00 800.00 7,060.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,087,521.25 821,881.63 779,003.77 1,246,000.00 1,865,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 119,903.15 123,342.80 280,275.80 90,000.00 11.11 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 19,979.00 93,121.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 99,800.00 0.00 31,460.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 191,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 185,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 52,437.00 40,814.00 35,436.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 463,540.15 184,135.80 440,292.80 385,000.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 1,668,461.40 1,312,808.98 1,425,058.57 3,211,200.00 3,835,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานระดับ  1-2 0.00 0.00 0.00 1,580.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 6,550.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1 -2 0.00 0.00 790.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 1,600.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3 0.00 0.00 0.00 800.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 6 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม   0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอาการแบบแยก
สวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 BTU  

0.00 0.00 184,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่้องปรับอากาศ (ชนิดติด
ผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU

20,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดติดผนัง 18,000 BTU

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพทและอุปกรณ
พร้อมติดตั้ง

0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอรมตั้งพื้น 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเต้นทผ้าใบทรงโค้ง หลังใหญ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ชนิดโฟ
เมก้าขาว

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสามขา 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารบานทึบ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 
2 ชั้น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

แทนกลาวรายงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 
ซีซี จํานวน 1 คัน 

0.00 0.00 0.00 54,700.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 666,555.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมัตติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 19,990.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
แบบไร้สาย (ไมคลอยตั้งโตะก้านสั้น)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อลําโพงพร้อมไมคเคลื่อนที่ 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องชงกาแฟพร้อมเครื่อง
บดกาแฟ

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเตารีดไอน้ํา แบบพนไอน้ํา
และมีหม้อต้มน้ํา

0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟา 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนตแบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 25 % 12,500
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

21,990.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

28,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน

0.00 15,990.00 15,990.00 17,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน

15,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
แบบประมวลผล แบบที่ ๑          

0.00 0.00 65,670.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
สําหรับงานประมวลแบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน

31,980.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สําหรับสํานักงาน

15,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LCD ขาวดํา

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ

21,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0.00 0.00 15,290.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องอานบัตร
อเนกประสงค(Smart Card)

0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 119,759.85 96,741.12 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 56,614.50 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 976,184.85 153,731.12 384,494.50 562,880.00 33,000
รวมงบลงทุน 976,184.85 153,731.12 384,494.50 562,880.00 33,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างองคกรหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองกรณ
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 11,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00 20,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปาสัก 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 250,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงแสน 0.00 0.00 0.00 251,000.00 -57.77 % 106,000

อุดหนุนที่วาการอําเภอเชียงแสน 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000.00 100,000.00 170,000.00 301,000.00 156,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000.00 100,000.00 170,000.00 301,000.00 156,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,334,316.25 7,856,331.78 8,144,711.04 10,586,180.00 12,593,840
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 793,440.00 844,380.00 892,920.00 824,000.00 39.26 % 1,147,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 252,000.00 324,000.00 461,500.00 54.32 % 712,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 28,000.00 36,000.00 84,000.00 3.14 % 86,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 913,440.00 1,124,380.00 1,252,920.00 1,369,500.00 2,009,800
รวมงบบุคลากร 913,440.00 1,124,380.00 1,252,920.00 1,369,500.00 2,009,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

75,600.00 120,700.00 232,200.00 300,000.00 -16.67 % 250,000

คาเชาบ้าน 26,400.00 0.00 0.00 6,500.00 546.15 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 2,800.00 257.14 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 102,000.00 120,700.00 232,200.00 309,300.00 302,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,830,580.00 2,271,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,980,300.00 2,328,500.00 -35.58 % 1,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 143,900.00 105,064.00 44,950.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสํารวจที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสํารวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 233.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,974,480.00 2,376,564.00 2,025,250.00 2,818,500.00 2,200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,958.00 70,376.50 59,975.05 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,060.00 238,134.00 290,555.00 300,000.00 50 % 450,000

วัสดุคอมพิวเตอร 49,040.00 28,899.00 59,758.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 304,058.00 337,409.50 410,288.05 420,000.00 680,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 334,833.94 350,289.32 415,009.30 483,000.00 -22.36 % 375,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,345.00 17,325.00 18,035.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 34,588.88 33,159.36 29,689.13 25,000.00 60 % 40,000

คาบริการไปรษณีย 12,740.00 9,751.00 6,605.00 40,000.00 -25 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 110,228.19 92,127.00 92,127.00 120,000.00 -8.33 % 110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 507,736.01 502,651.68 561,465.43 698,000.00 585,000
รวมงบดําเนินงาน 3,888,274.01 3,337,325.18 3,229,203.48 4,245,800.00 3,767,000

วันที่พิมพ : 8/4/2564  09:22 หน้า : 12/55



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 790.00 -100 % 0

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 6 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1 - 3 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 4,250.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 1-2 0.00 750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อชั้นเก็บอุปกรณพัสดุ พร้อมติด
ตั้ง (ตามแบบ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบ
มือผลัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 6 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โตะทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 

0.00 730,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่งพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุ้ก สําหรับ
งานประมวลผล

20,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังพิมพ(Ink Tank Printer)

0.00 8,580.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0.00 0.00 15,290.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องอานบัตร
อเนกประสงค(Smart Card)

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,990.00 769,230.00 20,240.00 133,590.00 207,000
รวมงบลงทุน 20,990.00 769,230.00 20,240.00 133,590.00 207,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารงานคลัง 4,822,704.01 5,230,935.18 4,502,363.48 5,748,890.00 5,983,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,157,020.26 13,087,266.96 12,647,074.52 16,335,070.00 18,577,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการกิจกรรมรณรงคสวมหมวกนิรภัย 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย 29,845.00 29,800.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการปองกันแก้ไขปัญหาไฟปาและ
หมอกควัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาไฟปาและ
หมอกควัน

49,845.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย

12,805.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ้ชวงเทศกาล 0.00 29,550.00 28,842.00 15,000.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 123,495.00 59,350.00 28,842.00 45,000.00 470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 80,000.00 0.00 31,800.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 49,200.00 0.00 0.00 100 % 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 49,450.00 29,800.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 178,650.00 29,800.00 81,800.00 360,000
รวมงบดําเนินงาน 123,495.00 238,000.00 58,642.00 156,800.00 830,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 123,495.00 238,000.00 58,642.00 156,800.00 830,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 123,495.00 238,000.00 58,642.00 156,800.00 830,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,563,352.44 3,149,071.56 3,481,808.05 3,965,993.00 15.77 % 4,591,499

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 1,200.00 3,400 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 260,400.00 193,200.00 246,061.40 367,600.00 11.97 % 411,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 357,240.00 511,320.00 592,560.00 605,000.00 1.1 % 611,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 76,000.00 82,500.00 84,000.00 -16.71 % 69,960

เงินอื่นๆ 134,400.00 67,200.00 105,496.90 210,400.00 -4.18 % 201,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,375,392.44 3,996,791.56 4,508,426.35 5,234,193.00 5,949,719
รวมงบบุคลากร 4,375,392.44 3,996,791.56 4,508,426.35 5,234,193.00 5,949,719

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 38,500.00 3,500.00 36,750.00 64,000.00 -6.25 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 38,500.00 3,500.00 36,750.00 64,000.00 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 224,700.00 653,085.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 761,982.00 620,000.00 29.03 % 800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 96,344.00 100,584.00 131,134.00 93,500.00 6.95 % 100,000

โครงการแขงขันทักษะวิชาการกลุม อปท
.โซนเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

0.00 9,300.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการสงเสริมความรู้ทักษะที่จําเป็น
สําหรับผู้เรียน

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน
ศึกษา

59,765.00 59,690.00 15,815.00 50,000.00 -80 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,527,347.00 1,369,200.00 1,597,015.00 1,789,743.00 -2.18 % 1,750,643

โครงการสนามเด็กเลนสร้างปัญญา 0.00 0.00 32,996.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 1,300.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,929,156.00 2,212,859.00 2,540,242.00 2,693,243.00 2,850,643
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 58,006.00 56,350.00 69,065.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,035.00 3,600.00 4,828.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 1,848,068.00 2,028,429.80 1,969,443.54 1,966,022.00 0 % 1,966,022

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 30,000.00 0.00 70,000.00 -71.43 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,790.00 30,000.00 29,912.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,939,899.00 2,148,379.80 2,073,248.54 2,326,022.00 2,176,022
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 3,907,555.00 4,364,738.80 4,650,240.54 5,083,265.00 5,136,665

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 6,400.00 -62.5 % 2,400

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 183,200.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด 
(CCTV)  

0.00 0.00 88,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 6 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -20 % 4,000

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 1-2 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A4 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ชนิดขาว-ดํา

0.00 0.00 98,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 4 กอก ตอรัง
ผึ้ง

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู

0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 141,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลม แบบโคจรติดผนัง 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โตะทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ลําโพงสนาม 0.00 0.00 0.00 23,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โครงการจัดซื้อปัมน้ําแบบอัตโนมัติ 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED 0.00 71,940.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ทอ 6 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น 4 กอก ตอทอรังผึ้ง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 16,900.00 68,000.00 -47.06 % 36,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 11,970.00 12,900.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน

0.00 254,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน

0.00 15,990.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับสํานักงาน

0.00 0.00 27,980.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี

0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา

0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 12,870.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,400.00 429,800.00 472,150.00 389,000.00 53,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตําบล
บ้านแซว

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยเดื่อ

280,373.83 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาอาคารอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซม ปรับปรุง ตอเติม ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซม ปรับปรุง อาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000
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โครงการปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 379,373.83 43,000.00 0.00 150,000.00 500,000
รวมงบลงทุน 405,773.83 472,800.00 472,150.00 539,000.00 553,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,418,000.00 3,631,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบล

0.00 0.00 3,495,280.00 3,764,000.00 0 % 3,764,000

รวมเงินอุดหนุน 3,418,000.00 3,631,000.00 3,495,280.00 3,764,000.00 3,764,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,418,000.00 3,631,000.00 3,495,280.00 3,764,000.00 3,764,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,106,721.27 12,465,330.36 13,126,096.89 14,620,458.00 15,403,784
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,634,760.00 1,747,140.00 1,869,900.00 1,824,000.00 -0.61 % 1,812,900

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 38,500.00 78,000.00 61.54 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 573,015.00 595,800.00 613,080.00 633,276.00 18.64 % 751,320
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 26,745.00 12,000.00 12,000.00 21,540.00 11.42 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,234,520.00 2,354,940.00 2,533,480.00 2,556,816.00 2,714,220
รวมงบบุคลากร 2,234,520.00 2,354,940.00 2,533,480.00 2,556,816.00 2,714,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 9,240.00 12,900.00 36,000.00 -16.67 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 9,240.00 12,900.00 36,000.00 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,452,000.00 1,071,700.00 1,186,820.00 1,586,600.00 0 % 1,586,600

รวมค่าใช้สอย 1,452,000.00 1,071,700.00 1,186,820.00 1,586,600.00 1,586,600
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 372,589.88 304,315.30 291,646.90 385,156.00 0 % 385,156

รวมค่าวัสดุ 372,589.88 304,315.30 291,646.90 385,156.00 385,156
รวมงบดําเนินงาน 1,824,589.88 1,385,255.30 1,491,366.90 2,007,756.00 2,001,756
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ําอุปโภคบริโภค 0.00 0.00 6,200.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง 0.00 0.00 31,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 29,970.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน

0.00 0.00 15,990.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 93,160.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 93,160.00 0.00 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,059,109.88 3,740,195.30 4,118,006.90 4,564,572.00 4,715,976
รวมแผนงานการศึกษา 16,165,831.15 16,205,525.66 17,244,103.79 19,185,030.00 20,119,760
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 283,140.00 299,520.00 318,900.00 370,000.00 84.44 % 682,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 86,032.26 180,000.00 216,000.00 284,000.00 -23.94 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 9,559.14 20,000.00 24,000.00 48,000.00 -50 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 378,731.40 499,520.00 558,900.00 704,000.00 985,860
รวมงบบุคลากร 378,731.40 499,520.00 558,900.00 704,000.00 985,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

คาเชาบ้าน 33,000.00 33,000.00 33,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,000.00 8,000.00 25 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 33,000.00 33,000.00 35,000.00 56,000.00 178,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 19,412.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 10,743.00 40,000.00 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

11.โครงการบริหารจัดการขยะอยางยืน 50,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 34,320.00 56,181.63 57,332.77 80,000.00 -12.5 % 70,000

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอ 0.00 28,700.00 2,500.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการควบคุมปองกันโรคไมติดตอ 0.00 9,800.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 3,400.00 46,620.00 50,000.00 20 % 60,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 8,815.00 16,300.00 9,750.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการตรวจเทสน้ําในชุมชน 27,200.00 27,200.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน 0.00 19,050.00 29,100.00 47,000.00 6.38 % 50,000

โครงการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 0.00 4,500.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 61,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส 0.00 4,500.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการมหกรรมสุขภาพ 21,620.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 204,815.00 189,043.63 186,045.77 322,000.00 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,868.00 19,282.00 28,390.00 30,000.00 66.67 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,220.00 9,900.00 23,800.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 50,400.00 18,000.00 18,000.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 7,901.00 12,979.00 9,898.00 15,000.00 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 106,189.00 60,161.00 80,088.00 115,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 344,004.00 282,204.63 301,133.77 493,000.00 613,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1/2 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2 0.00 0.00 750.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 5-6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

จัดซื้อตู้เก็บของแบบกระจกเลื่อน 2 ชั้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกดีเซล 0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพนยา 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องพนสารเคมี ชนิดพน
ฝอยละออง ยูแอลวี แบบสะพายหลัง 

0.00 0.00 85,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0.00 58,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
แบบลากจูง

6,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 11,900.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกีฬา

1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง

399,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อคอกสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดซื้อเครื่องอัดขยะ 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 408,990.00 86,900.00 110,150.00 983,000.00 19,500
รวมงบลงทุน 408,990.00 86,900.00 110,150.00 983,000.00 19,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 127,500.00 127,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาสาธารณสุขโดยสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อปท.(ศสม
ช)

0.00 0.00 127,500.00 127,500.00 0 % 127,500

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมู
ที่ 1-15

0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 127,500.00 127,500.00 427,500.00 427,500.00 427,500
รวมงบเงินอุดหนุน 127,500.00 127,500.00 427,500.00 427,500.00 427,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,259,225.40 996,124.63 1,397,683.77 2,607,500.00 2,045,860
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,259,225.40 996,124.63 1,397,683.77 2,607,500.00 2,045,860

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้ม
แข็ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการคืนความสดใสสูวัยชรา 0.00 0.00 29,755.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภกอนวัยอันสมควร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 82,310.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลบ้าน
แซว

0.00 78,460.00 40,140.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 0.00 110,000.00 -54.55 % 50,000

โครงการสนับสนุนการถายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแกเด็กและเยาวชน

0.00 0.00 13,455.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําสตรีในยุค
ปัจจุบัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการชวยเหลือ
คุ้มครองแกเด็กและสตรีของศูนยชวยเหลือ 
OSCC

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 82,310.00 78,460.00 83,350.00 110,000.00 210,000
รวมงบดําเนินงาน 82,310.00 78,460.00 83,350.00 110,000.00 210,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 82,310.00 78,460.00 83,350.00 110,000.00 210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 82,310.00 78,460.00 83,350.00 110,000.00 210,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 533,760.00 403,847.95 223,500.00 238,000.00 49.96 % 356,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,420

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 22,866.72 0.00 0.00 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 285,600.00 436,800.00 515,280.00 690,000.00 33.2 % 919,080

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 28,000.00 36,000.00 70,000.00 17.77 % 82,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 873,360.00 891,514.67 774,780.00 998,000.00 1,421,840
รวมงบบุคลากร 873,360.00 891,514.67 774,780.00 998,000.00 1,421,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 40,800.00 53,650.00 38,000.00 48,000.00 120.83 % 106,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,700.00 8,450.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 53,500.00 62,100.00 38,000.00 48,000.00 106,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 283,100.00 54,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 134,500.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 85,000.00 76.47 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,224.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 80,164.96 19,496.00 60,000.00 16.67 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 152,000.00 -1.32 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 325,324.00 134,564.96 153,996.00 297,000.00 370,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 26,985.00 40,000.00 29,150.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 63,340.00 95,770.00 128,214.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 107,950.00 376,225.00 362,054.00 350,000.00 -57.14 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 19,200.00 3,350.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 29,921.00 19,170.00 24,948.00 25,000.00 40 % 35,000

วัสดุสํารวจ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 228,196.00 560,365.00 547,716.00 505,000.00 315,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 306,720.23 191,013.71 382,992.44 718,000.00 -44.29 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 306,720.23 191,013.71 382,992.44 718,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 913,740.23 948,043.67 1,122,704.44 1,568,000.00 1,191,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,600

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 7 - 9 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 7 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถกระเช้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,650,000

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องซับเมสซิเบล 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0.00 12,043.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อปัมน้ําแบบอัตโนมัติ 0.00 0.00 8,680.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต 0.00 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ 0.00 39,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

โครงการจัดซื้อแทนตัดไฟเบอร 0.00 0.00 4,595.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อกล้องสํารวจแบบ
อิเล็กทรอนิกส

0.00 0.00 240,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา

0.00 0.00 49,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียม 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 20,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงานประมวลผล แบบที่ 2

0.00 0.00 58,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ(INKJET Printer) 4,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)

7,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ(In Tank Printer)

0.00 0.00 3,990.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 
AV

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,500
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โครงการจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อเข็มขัดปืนเสานิรกันภัยพร้อม
ตัวกันตก

31,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อถุงมือปองกันไฟฟาแรงสูง 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อถุงมือสวมทับปองกันไฟฟา 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้แบบหุ้มข้อ
มาตรฐานปองกันกระแสไฟฟาสถิต

6,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 9,500.00 25,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 198,790.00 42,000.00 90.48 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,170.00 182,293.00 582,805.00 92,000.00 2,786,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างเตาเผาแบบเชิงตะกอน 
บ้านสบกก หมุ 7

318,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วตาขายโรงเรียนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตําบล
บ้านแซว

0.00 148,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างลานกิจกรรมหน้าอาคาร
อนุบาลโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 183,500.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร ซอย 4 บ้านทาขันทอง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค ณ 
ฌาปนสถาน บ้านห้วยขอยหลอย หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค ณ 
ฌาปนสถาน บ้้านห้วยขอยหลอย หมูที่ 12 
(บ้านใหมศิริพัฒนา)

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค บ้าน
แมแอบ หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาครอบลาน คสล. ณ 
ฌาปนสถาน บ้านทาขันทอง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาล
ตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารฌาปณสถาน (เตา
เดียว 3 x 7 ม.) ณ ฌาปนสถาน บ้านทุง หมู
ที่ 2

0.00 0.00 0.00 920,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตา
เดียว 4x8 เมตร) ณ ฌาปนสถาน บ้านสวน
ดอก หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 920,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค บ้าน
ห้วยขอยหลอย หมุ 12

248,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค บ้าน
หัวกวาน หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร 0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นเก็บกักน้ํา ฝาย
เก็บน้ําห้วยกวาน บ้านห้วยกวาน หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านห้วยน้ําเย็น 
หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 275,000

โครงการขุดลอกห้วยผักกูด บ้านหัวกวาน 
หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการขุดสระเก็บน้ําหมูบ้าน บ้านห้วยเดื่อ 
หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างซอมแซมถนนเข้าสูพื้นที่
การเกษตร บริเวณหน้าวัดและข้างสะพาน 
บ้านสบกก หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 259,000
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โครงการซอมแซมถนนเข้าสูพื้นที่การเกษตร
สายสะพานน้ําปง บ้านสันทรายกองงาม หมู
ที่ 10

0.00 0.00 0.00 232,000.00 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค บ้าน
เกาะผาคํา หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 384,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งรางน้ําฝนหลังคาครอบลาน
อเนกประสงคหมูบ้าน บ้านหัวกวาน หมูที่ 
15

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการปรับพื้นที่ถนนเข้าสูพื้นที่การเกษตร 
เส้นทางห้วยจะเอ้ บ้านห้วยกวาน หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการปรับพื้นที่ถนนเข้าสูพื้นที่ทางการ
เกษตร เส้นทางหลังอนุสรณสถานสามผู้กล้า 
บ้านหัวยกวาน หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสูพื้นที่การ
เกษตร บ้านสบกก หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสูพื้นที่การ
เกษตร บ้านห้วยน้ําเย็น หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 254,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

โครงการจ้างออกแบบรับรองโครงสร้าง 
แก้ไขแบบ จ้างควบคุมงานกอสร้างอาคาร

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 566,500.00 148,000.00 382,500.00 6,541,000.00 2,378,000
รวมงบลงทุน 664,670.00 330,293.00 965,305.00 6,633,000.00 5,164,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,451,770.23 2,169,851.34 2,862,789.44 9,199,000.00 8,277,340
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,000.00 35,750.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 46,300.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานกอสร้าง ที่ไมใช
งานอาคาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 28,000.00 35,750.00 46,300.00 50,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 28,000.00 35,750.00 46,300.00 50,000.00 150,000

วันที่พิมพ : 8/4/2564  09:22 หน้า : 41/55



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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการกอ
สร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตําบลบ้าน
แซว

0.00 43,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.  บ้านแมแอบ 
หมู 11

93,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  บ้านห้วยขอย
หลอย หมู 12

167,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านเกาะผาคํา 
หมู 6

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านทาขันทอง
หมู 3

261,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านทุง หมู 2 146,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปาตึง หมู 
5

130,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านปาตึง หมู5 88,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านแมแอบ 
หมู 11

159,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านสวนดอก 
หมุ 8

209,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกว้าน 
หมู 9

112,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ําเย็น 
หมุ  13

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ําเย็น 
หมู 13

64,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ตอเติมถนนขาด
ชวงในตําบลบ้านแซว

495,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู 1 313,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านทุง หมู 2 139,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านปาตึง หมู 5 75,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกว้าน 
หมู 9

72,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ําเย็น  
หมุ  13

146,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบาย
น้ํา โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว

248,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมวางทอ 
คสล.บ้านห้วยเดื่อ หมู 4

206,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก 
บ้านแซวกลาง หมู 14

191,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คศล.ในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 113,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 11/2 บ้าน
ปาตึง หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้าน
แซว หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 264,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซวเชื่อมอาคารอนุบาล

0.00 225,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านเกาะผาคํา 
หมู 6

0.00 214,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านแซวกลาง 
หมู 14

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านทาขันทอง 
หมู 3

0.00 303,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านแมแอบ 
หมู 11

0.00 188,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกว้าน 
หมู 9

0.00 253,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเดื่อ 
หมู 4

0.00 257,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ําเย็น 
หมู 13

0.00 277,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.(วังซาง) บ้านสัน
ทรายกองงาม หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.เข้าสูพื้นที่การ
เกษตร ซอยข้างวัด บ้านเกาะผาคํา หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 283,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านสัน
ทรายกองงาม หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านสัน
ทรายกองงาม หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 105,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย 8 บ้านปา
ตึง หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 68,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน 
บ้านแซวกลาง หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 294,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยทุงปาถอน 
ระยะที่ 2 บ้านแซวกลาง หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 259,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบอขยะ 
บ้านห้วยเดื่อ หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 269,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยริมโขง บ้าน
สบกก หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 317,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยวัดจื้อหมิง 
บ้านแมแอบ หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 294,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นปาช้า บ้าน
ทุง หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 294,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้าน บ้านแซว หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,200

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอย 1 
และซอย 11 บ้านปาตึง หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,200

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอย 3 
จํานวน 2 ชวง บ้านห้วยน้ําเย็น หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ในหมู
บ้าน บ้านห้วยขอยหลอย  (ใหมศิริพัฒนา) 
หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,100

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ในหมู
บ้าน บ้านห้วยขอยหลอย หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,100

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายใน
หมูบ้าน บ้านสวนดอก หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,200

โครงการกอสร้างลานกิจกรรมหน้าศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแซว หมู 1

0.00 102,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.เข้าสู
พื้นที่ทางการเกษตร จํานวน 5 จุด บ้านหัว
กว้าน หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 181,000.00 -100 % 0

โครงการขุดบอขยะ บ้านสันทรายกองงาม 
หมู 10

0.00 236,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนเข้าสูพื้นที่การเกษตร 
บ้านทาขันทอง หมูที่ 3       0.00 0.00 222,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับพื้นที่ถนนเลี่ยงหมูบ้าน บ้านปา
ตึง หมูที่ 5       0.00 0.00 165,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,579,800.00 2,299,500.00 500,000.00 1,856,000.00 2,615,800
รวมงบลงทุน 3,579,800.00 2,299,500.00 500,000.00 1,856,000.00 2,615,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งระบบ
ไฟฟาสาธารณะ

0.00 0.00 171,045.99 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 8/4/2564  09:22 หน้า : 47/55



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

เงินอุดหนุนสวนราชการ 357,146.05 693,160.09 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 357,146.05 693,160.09 171,045.99 500,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 357,146.05 693,160.09 171,045.99 500,000.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,964,946.05 3,028,410.09 717,345.99 2,406,000.00 2,765,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,416,716.28 5,198,261.43 3,580,135.43 11,605,000.00 11,043,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการออกแบบและปักผ้า
ด้วยลวดลายตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมประดิษฐสินค้าจากวัสดุ
เหลือใช้เพื่อการจําหนาย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําตําบล
บ้านแซว

93,335.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุมพัฒนาสตรี
ตําบลบ้านแซว

50,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มั่น
คงของครอบครัว

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
กลุมพัฒนาสตรี กลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจ

0.00 0.00 306,600.00 285,000.00 -64.91 % 100,000

โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรีตําบลบ้าน
แซว

0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการหมูบ้าน (กม.) 11,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทําเวที
ประชาคมเพื่อการทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
สีปี แบบบูรณาการ

0.00 9,545.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 155,485.00 39,445.00 306,600.00 345,000.00 220,000
รวมงบดําเนินงาน 155,485.00 39,445.00 306,600.00 345,000.00 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,485.00 39,445.00 306,600.00 345,000.00 220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,485.00 39,445.00 306,600.00 345,000.00 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 48,000.00 45,000.00 49,400.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม 0.00 0.00 13,404.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีแขงขันพายเรือ
กาบตําบลบ้านแซว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 240,050.00 250,000.00 -20 % 200,000

โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต 120,000.00 183,200.00 196,900.00 28,000.00 435.71 % 150,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผา 0.00 145,100.00 155,240.00 160,000.00 25 % 200,000

โครงการหลอเทียนจํานําพรรษา 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอนุสรณสถานสามผู้กล้า 70,689.00 76,131.00 79,967.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 238,689.00 449,431.00 734,961.00 623,000.00 740,000
รวมงบดําเนินงาน 238,689.00 449,431.00 734,961.00 623,000.00 740,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

238,689.00 449,431.00 734,961.00 623,000.00 740,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ 44,765.00 49,220.00 42,895.00 30,000.00 66.67 % 50,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายและนัท
นาการเชื่อมความสัมพันธต้านยาเสพติดและ
สร้างความปรองดองสมานฉันท

322,245.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายและ
นันทนาการเชื่อมความสัมพันธต้านยาเสพติด
และสร้างความปรองดองสมานฉันท

0.00 0.00 238,870.00 15,000.00 1,566.67 % 250,000

โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ

182,100.00 40,923.00 73,375.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

158,155.00 65,046.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนตําบลบ้านแซว 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -56.52 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 707,265.00 155,189.00 355,140.00 355,000.00 450,000
รวมงบดําเนินงาน 707,265.00 155,189.00 355,140.00 355,000.00 450,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 707,265.00 155,189.00 355,140.00 355,000.00 450,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 945,954.00 604,620.00 1,090,101.00 978,000.00 1,190,000
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการอบรมเกษตรอินทรียสําหรับ
เกษตรกร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการอบรมอาชีพเกษตรกรทางเลือก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 45,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 45,000.00 50,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ"รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" 0.00 1,690.00 46,950.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 11,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,910.00 1,690.00 46,950.00 50,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 11,910.00 1,690.00 46,950.00 50,000.00 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 11,910.00 1,690.00 46,950.00 50,000.00 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 11,910.00 1,690.00 46,950.00 95,000.00 110,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,913.00 148,672.00 166,658.00 200,000.00 25 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 7,240.00 10,000.00 20 % 12,000
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,296,500.00 9,226,700.00 10,196,000.00 10,626,700.00 -5.9 % 10,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,867,200.00 2,264,000.00 2,501,600.00 2,856,300.00 -12.47 % 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 285,500.00 300,000.00 295,500.00 380,000.00 0 % 380,000

สํารองจาย 335,700.00 330,212.00 238,787.00 1,000,000.00 -19 % 810,000

รายจายตามข้อผูกพัน 340,000.00 641,722.08 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0.00 0.00 46,808.94 50,000.00 0 % 50,000

เงินฝากสงเสริมกิจการเทศบาล 0.00 0.00 695,532.49 858,000.00 -12.59 % 750,000

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0 % 280,000

เงินชวยพิเศษ 76,410.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

438,273.60 460,322.40 529,200.00 558,600.00 -4.83 % 531,600

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 79,195.92 79,195.92 80,000.00 0 % 80,000

รวมงบกลาง 11,745,496.60 13,450,824.40 15,036,522.35 16,909,600.00 15,653,600
รวมงบกลาง 11,745,496.60 13,450,824.40 15,036,522.35 16,909,600.00 15,653,600
รวมงบกลาง 11,745,496.60 13,450,824.40 15,036,522.35 16,909,600.00 15,653,600
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รวมแผนงานงบกลาง 11,745,496.60 13,450,824.40 15,036,522.35 16,909,600.00 15,653,600
รวมทุกแผนงาน 50,063,443.69 49,900,218.08 51,491,162.86 68,327,000.00 70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบ้านแซว

อําเภอ เชียงแสน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,593,840 บาท

งบบุคลากร รวม 8,549,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,990,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ของนายกเทศมนตรีเดือนละ 28,800 บาท และรองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 2 คน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,500 บาท 
จํานวน 2 คน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท 
จํานวน 2 คน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ  เดือนละ 10,080 บาท และที่
ปรึกษาของนายกเทศมนตรี เดือนละ  7,200  บาท จํานวน 2
  คน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,697,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/ รองประธาน
สภาเทศบาล/ สมาชิกสภา เทศบาล ดังนี้
           (1) ประธานสภาฯ  เดือนละ 15,840 บาท   
           (2) รองประธานสภาฯ  เดือนละ 12,960 บาท  
           (3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,559,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,767,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของสํานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปตามตําแหน่ง จํานวน 12 อัตรา  ดังนี้
1.ปลัดเทศบาล                                
2.รองปลัดเทศบาล                          
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล       
4.หัวหน้าฝายอํานวยการ               
5.นักทรัพยากรบุคคล                     
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7.เจ้าพนักงานธุรการ                      
8.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
9.นักพัฒนาชุมชน                          
10.นักจัดการทั่วไป                        
11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
12.นิติกร
โดยถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:02 หน้า : 4/121



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 73,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานของสํานัก
ปลัด จํานวน 1  อัตรา ดังนี้ (1) เจ้าพนักงานธุรการ
โดยถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง
ถิ่น                                                                          
                    -ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด และหัวหน้าฝายอํานวยการ ที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง
และมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินตําหน่งที่ได้  
โดยถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,368,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของสํานักปลัด  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร     
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                          
5.คนครัว ผู้มีทักษะ                                   
6.คนงานทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                       
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของสํานักปลัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่น ๆ ตําแหน่งปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ์
ได้ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินตําหน่งที่ได้ 
โดยถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:02 หน้า : 7/121



งบดําเนินงาน รวม 3,835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,770,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,520,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ให้แก่ พนักงานเทศบาล ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู ผดด. พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
เทศบาลตําบลบ้านแซว จํานวน 1,300,000  บาท เป็นไปตาม
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัย คณะ
กรรมการสอบละเมิด และคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ 
จํานวน 20,000 บาท และปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตามบัญชีอัตราค่าตอบ
แทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหาร พ.ศ.2562 จํานวน 200,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว1932
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อของพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัด  ตามสิทธิ์ที่เบิกได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น       
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สํานักปลัด เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,865,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ของ ค่าจ้างเหมาเดินเอกสาร ค่าจ้างเหมาทําเอกสารเผยแพร่ ค่า
จ้างเหมาจัดทําป้ายหรือป้ายอื่น ๆ ค่าสิ่งตีพิมพ์ ค่าเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าพื้นที่และจัดทําเว็บไซต์และฐานข้อมูล ค่า
จดทะเบียนโดเมนเนม ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน ที่
สาธารณประโยชน์ ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือ
บริการสาธารณะ ฯลฯ เป็นเงิน  100,000  บาท  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม ฯลฯ เป็นเงิน 30,000  บาท เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ เช่นการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้า
หน้าที่ที่กี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
 เป็นเงิน 30,000  บาท           
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เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วันสําคัญของชาติต่าง ๆ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพิธีทางศาสนา วันสําคัญ
ของชาติต่าง ๆ งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
 เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานพิธีการทางพุทธ
ศาสนา และพิธีพรามหณ์ต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม เครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย กระถาง
ธูป เชิงเทียน เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณเทศน์ ผ้าแพร ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พวงมาลา พานพุ่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเตรียมการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่จํา
เป็น ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท  เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สํานักปลัด ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
ระเบียบฯ 
กําหนด เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าว
สาร แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 187
 ข้อ 5   
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง แก้วน้ํา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถาน
ที่ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 193
 ข้อ 15  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในตําบลบ้านแซว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน
ตําบลบ้านแซว ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 ค่าจัดทําถังขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 99
 ข้อ 2  

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าจัดเตรียมพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง พานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ
ถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ประจําป พ.ศ. 2563 หน้า 5 ข้อ 1
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โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นเพื่อประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายเบื้องต้นเพื่อ
ประชาชน ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบ
ปรามทุจริต คอรัปชั่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร หรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ถือ
ปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
                                                                              
             
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 189
 ข้อ 9
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการหรือค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ครู บุคลากรทางการศึกษา ครู ผดด. ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ถือ
ปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 186
 ข้อ 3

โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้นําชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นําชุมชน ผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ถือ
ปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 189
 ข้อ 10 
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โครงการอบรมศักยภาพพนักงานเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ครู ผดด. พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้านแซว

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศักยภาพพนักงาน
เทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา ครู ผดด. พนักงาน
จ้าง เทศบาลตําบลบ้านแซว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับพนักงาน
เทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา ครู ผดด. พนักงานจ้าง ผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 190
 ข้อ 11

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประประชาชนเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111)  ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 188
 ข้อ 8
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ดินสอ กระดาษ ตัวหนีบ น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน แผงปดประกาศ ฯลฯ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  หม้อ กระทะ 
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติด
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล 
ตลับหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 1 ตัว (เก็บ
วัสดุงานบ้านงานครัว) จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมิ
ได้ระบุในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536   
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)   
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ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารบานทึบ ขนาด 2 ชั้น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสารบาน
ทึบ ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว (งานนิติการ 1 ตัว งานพัฒนา
ชุมชน 1 ตัว) จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมิได้ระบุ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่  24  มกราคม  2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00110)
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งบเงินอุดหนุน รวม 156,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 156,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเวียง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ (อําเภอเชียงแสน)
โดยปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 19
 ข้อ 16 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงแสน จํานวน 106,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงแสน ตาม
โครงการสนันสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจําปงบ
ประมาณ 2564  จํานวน  56,000  บาท 
โดยปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 191
 ข้อ 12

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงแสน ตาม
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจําปงบ
ประมาณ 2564  จํานวน  50,000  บาท
โดยปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 191 
ข้อ 12
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,983,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,009,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,009,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,147,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแหน่ง 
จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานของกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ของผู้อํานวยการกอง
คลัง ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 712,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปของกองคลัง จํานวน  6 อัตรา  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานทั่วไป                           จํานวน  4  ตําแหน่ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลังจํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานทั่วไป                           จํานวน  4  ตําแหน่ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)
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งบดําเนินงาน รวม 3,767,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบ
คุม เช่น คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุม
งาน ฯลฯ
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลกอง
คลัง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
-ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
-ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าใช้สอย รวม 2,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาจัดทําของ ค่าจ้างเหมาเดินเอกสาร จัด
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือบริการสาธารณะ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง สําหรับพนักงานเทศบาลกองคลัง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ได้
รับมอบหมายตามระเบียบฯ ที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ถึงฉบับปจจุบัน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการสํารวจที่ดิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการดังกล่าว โดยปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2561
ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลบ้านแซว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมี
ลักษณะเป็นการจ้างดําเนินการ หรือการจ้างแรงงานบุคคลภาย
นอกให้ดําเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลตําบลเป็นผู้ซื้อสิ่งของมา
ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาเอง
-ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง กระดาษ น้ําดื่มของสนง. แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน กุญแจล๊อก เกียร์ น้ํามันเบรก กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระบองไฟ ฯลฯ  ฯลฯ
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิล น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ของเทศบาลตําบลบ้านแซว
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมน
บอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
แซว โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านแซว และกิจการของเทศบาลตําบลบ้านแซว
-ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลของสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแซว โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบ้านแซว และกิจการของเทศบาลตําบลบ้านแซว
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)
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งบลงทุน รวม 207,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อชั้นเก็บอุปกรณ์พัสดุ พร้อมติดตั้ง (ตามแบบ) จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บอุปกรณ์พัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  จํานวน  4  ตู้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบมือผลัก สําหรับ
จัดเก็บฎีกาของเทศบาล จํานวน 6 ตู้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลตําบล
บ้านแซว เช่น ยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุกน้ํา เครื่องถ่าย
เอกสาร และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ    
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (6) ค่าครุภัณฑ์
 - ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 830,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สํานักปลัด ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
ระเบียบฯ 
กําหนด  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ,
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) แผนงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 

โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนสาธารณภัย และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121) ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 75
 ข้อ 2  
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โครงการป้องกันแก้ไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 60,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและการแก้ไขปญหาไฟ
ปาและหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120
) แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 98 ข้อ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ฯลฯ  ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) แผนงานทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121)  ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 76
 ข้อ 6 
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โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตําบลบ้านแซว

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบ้าน
แซว เข่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้
จ่ายที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7397 ลง
วันที 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 23
 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 4 ข้อ 1
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120
) แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 75
 ข้อ 4  

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก อป
พร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของ
บุคคลากร ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปดปาก - ปด
จมูก รองเท้ายางหุ้มส้น เสื้อกันฝน ฯลฯ
ถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) แผนงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง ท่อดูด ข้อท่อ มือ
จ่ายสายส่งน้ํา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) 
แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,403,784 บาท

งบบุคลากร รวม 5,949,719 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,949,719 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,591,499 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการศึกษา พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปตามตําแหน่ง จํานวน  3  อัตรา จํานวน
เงิน 1,090,920 บาท ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา    
2.นักวิชาการศึกษา 
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครูในโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว พร้อมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหน่ง  จํานวน  11
  อัตรา  จํานวนเงิน  5,049,600 บาท  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการสถานศึกษา    
2.ครู ค.ศ.3       
3.ครู ค.ศ.2       
4.ครู ค.ศ.1      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่าง ๆ ของพนักงานกองการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้
อํานวยการกองการศึกษา ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินตําแหน่งที่ได้ 
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของครูโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 611,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว   จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                           
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       
3.ภารโรง 
4.คนงานทั่วไป                                 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลตําบล
บ้านแซว  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                          
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       
3.ภารโรง              
4.คนงานทั่วไป
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:02 หน้า : 38/121



เงินอื่นๆ จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของครูโรงเรียนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211 

งบดําเนินงาน รวม 5,136,665 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลกองการ
ศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย รวม 2,850,643 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมารถ
รับ - ส่ง สําหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาส ตําบลบ้านแซว ค่าจ้าง
เหมาจัดทําของ  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายหรือป้ายอื่น ๆ ค่าสิ่งตี
พิมพ์ ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่า
บริการต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 69
 ข้อ 20  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงาน
เทศบาลกองการศึกษา ครูโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบกําหนด ฯ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)   

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม อปท.โซนเหนือ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการดังกล่าว ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่ว
ไปกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 ประจําป 2563 หน้า 9 ข้อ 1 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดซื้อต้นไม้และ
ดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ
-ตามระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 หน้า 10 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ๆ ฯลฯ
 ถือถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ข้อ 1 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ๆ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม           
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนงานบริหารการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 68
 ข้อ 19

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,750,643 บาท
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1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  650,000  บาท  จัดสรรอัตรา
คนละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 62 ข้อ 2
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว  จํานวน  20,000  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 63 ข้อ 4
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL  โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว  จํานวน  9,600  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 68
  ข้อ 18
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง ระบบ wifi  โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว  จํานวน  7,200  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 63
  ข้อ 5
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนา / ปรับปรุง
ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว จํานวน 100,000  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า  64
  ข้อ  6
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  50,000  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 64
 ข้อ  9
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
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สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาในการพัฒนาครูแกนนําของ โรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว พัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว จํานวน
เงิน 21,000 บาท
1.โรงเรียนละ 15,000 บาท
2.ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
3.เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 66
  ข้อ 13 
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)    

8.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว จํานวน  33,000 บาท
1.ข้าราชการ/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000 บาท
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 64
  ข้อ 8
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
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9.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบล
บ้านแซว  จํานวน  50,000  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 69
 ข้อ 22
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

10.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สู่ การเรียนรู้ตามหลักปรัช
าญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว  จํานวน  100,000  บาท
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 69
  ข้อ 23
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

11.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าส่งเสริมศัยกภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น(ค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน) จํานวน  40,000  บาท จัดสรรสําหรับนักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว ที่ บิดา / มารดา / ผู้ปกครองมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ป  
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
เรียน (1,000 บาท/คน/ป)ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
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-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ข้อ  15
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563   (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

12.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว  จํานวน  301,600  บาท
1.ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
2.ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
  ข้อ  16
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

13.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัวส่วน
เพิ่ม Top Up)โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  50,000
  บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า  67
  ข้อ 16 
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-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

14.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือ
เรียน โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  106,343  บาท
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200 บาท/ป
-ระดับประถมศึกษา  จําแนกเป็น
1.ระดับประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 625 บาท/ป
2.ระดับประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 619 บาท/ป
3.ระดับประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 622 บาท/ป
4.ระดับประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 673 บาท/ป
5.ระดับประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 806 บาท/ป
6.ระดับประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818 บาท/ป
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ข้อ  16
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

15.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์
การเรียน โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  66,350
  บาท
1.ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  100  บาท/ภาคเรียน
2.ระดับประถมศึกษา  คนละ  195  บาท/ภาคเรียน
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
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-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า  67
  ข้อ  16
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) "            

16.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  69,600
  บาท 
1.ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  300  บาท/ป
2.ระดับประถมศึกษา  คนละ  360  บาท/ป
-ปรากฏนแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
  ข้อ  16
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

17.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  75,950  บาท 
1.ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  215  บาท/ภาคเรียน
2.ระดับประถมศึกษา  คนละ  240  บาท/ภาคเรียน
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 67
  ข้อ  16
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น)
ค่าวัสดุ รวม 2,176,022 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ น้ําดื่ม ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง กระดาษ ฯลฯ สําหรับกองการ
ศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ในกองการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น สายไฟฟ้า เสาอากาศวิทยุ หลอดไฟ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปกี่
ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,966,022 บาท
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1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว สําหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปที่ 6
 จํานวน  392,821  บาท  จัดสรรอัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน  260 วัน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปกี่
ยวกับการศึกษา (00211) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า  62
  ข้อ  1
ปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กอนุบาล - ประถม
ศึกษาปที่ 6 พื้นที่ตําบลบ้านแซว จํานวน  1,573,201  บาท  จัด
สรรอัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน  ดังนี้ 
1.โรงเรียนบ้านสวนดอกฯ     จํานวน   114,972  บาท
2.โรงเรียนศรีกองงาม           จํานวน   162,877  บาท
3.โรงเรียนปาตึงพิทยานุกุล    จํานวน    343,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านห้วยกว้านฯ    จํานวน     285,514 บาท
5.โรงเรียนปาไร่หลวงฯ         จํานวน     364,078 บาท
6.โรงเรียนแม่แอบวิทยา        จํานวน     66,838 บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 62 ข้อ 1
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:02 หน้า : 50/121



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดุก่อสร้าง  เช่น  ปูน
ซีเมนต์  อิฐ  หิน ทราย เหล็ก  กระเบื้อง สังกะสี สีไม้ เหล็ก
เส้น ตะปู  ท่อน้ําและวัสดุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการซ่อมแซมโครงการต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย สําหรับกอง
การศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลบ้านแซว
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ในโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว เช่น เคมีภัณฑ์ หลอด
แก้ว กระดาษกรอง น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สําหรับกอง
การ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลบ้านแซว ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น การติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
งาน ในโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านแซว 
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
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งบลงทุน รวม 553,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 3 ตัว ให้กับกองการ
ศึกษาเทศบาลตําบลบ้านแซว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 6 จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 6 จํานวน 1 ตัว ให้กับกองการ
ศึกษา เทศบาลตําบลบ้านแซว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่  24  มกราคม  2561         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว จํานวน  1
  เครื่อง  ให้กับโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง สําหรับ โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก(4 core)  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
'-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่   9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่   19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่  24  มกราคม  2561        
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างหลังคาอาคาร
อนุบาล โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว บ้านแซว หมู่ที่ 1
 จํานวน 2 จุด ความกว้าง 2.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1
หน้า 7 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลตําบลบ้านแซว

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง  อาคาร
เรียน อาคารเรียนประกอบ สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปกี่
ยวกับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 66
 ข้อ 12
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ต่อ
เติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านแซว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว  
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561) หน้า 70 ข้อ 25

งบเงินอุดหนุน รวม 3,764,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,764,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบล

จํานวน 3,764,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นพื้นที่ตําบลบ้านแซว ในการสนับ
สนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปที่ 6
 จํานวน  3,764,000  บาท
จัดสรรอัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านสวนดอกฯ     จํานวน     280,000  บาท
2.โรงเรียนศรีกองงาม           จํานวน     380,000  บาท
3.โรงเรียนปาตึงพิทยานุกุล    จํานวน     756,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านห้วยกว๊านฯ    จํานวน     956,000 บาท
5.โรงเรียนปาไร่หลวงฯ         จํานวน     760,000 บาท
6.โรงเรียนแม่แอบวิทยา        จํานวน   1,392,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 62 ข้อ 1
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3376 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,715,976 บาท
งบบุคลากร รวม 2,714,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,714,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,812,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านแซว  จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้
1.ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.2                      
2.ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.1            
3.ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ช่วย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
-ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา--
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 751,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)

งบดําเนินงาน รวม 2,001,756 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)

ค่าใช้สอย รวม 1,586,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,586,600 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 ศูนย์ ตําบลบ้านแซว  จํานวน 984,000  บาท จัดสรร
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน  245 วัน ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  205,800  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  245,000  บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตึง    จํานวน  156,800  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  245,000  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  132,300  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 62
 ข้อ 1 
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  (ทั้งนี้
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จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (ราย
หัว)  จํานวน  338,300  บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรอัตราคนละ 1,700
  บาท/ป ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  68,000  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  85,000  บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตึง    จํานวน  54,400  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  85,000  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  45,900  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
   ข้อ 16
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน จํานวน  36,000
  บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จัดสรรอัตราคนละ 200  บาท/ป ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  8,000  บาท       
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  9,000  บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตึง    จํานวน  6,000  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  7,000  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  6,000  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 71
   ข้อ 27
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-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน  36,000
  บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จัดสรรอัตราคนละ 200  บาท/ป ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  8,000  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  9,000  บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตึง    จํานวน  6,000  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  7,000  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  6,000  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 71
 ข้อ  27
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ  จํานวน  54,000
  บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จัดสรรอัตราคนละ 300  บาท/ป ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  12,000  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  13,500  บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตึง    จํานวน  9,000  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  10,500  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  9,000  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 71
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 ข้อ 27
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  77,000
  บาท สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จัดสรรอัตราคนละ 430  บาท/ป ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  17,200  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  19,350  บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตึง    จํานวน  12,900  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  15,050  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  12,900  บาท
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้า  71
  ข้อ 27
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น จํานวน 60,000  บาท 
-ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 70
   ข้อ 26
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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ค่าวัสดุ รวม 385,156 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 385,156 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตําบลบ้านแซว จัดสรรอัตรา คนละ  7.37 
บาท  จํานวน  260  วัน ดังนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว    จํานวน  80,480  บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ   จํานวน  95,810   บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านปาตึง    จํานวน  61,319  บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ  จํานวน  95,810  บาท
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ําเย็น  จํานวน  51,737  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งงานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (002112)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 62 ข้อ 1
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,045,860 บาท

งบบุคลากร รวม 985,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 682,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปตามตําแหน่ง 
จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1 ตําแหน่ง    
(3) เจ้าพนักงานสัตวบาล  จํานวน  1 ตําแหน่ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานของกอง
สาธารณสุข  จํานวน 1  อัตรา ดังนี้  
(1) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง
ถิ่น                                                                          
                   -ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานของผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุข ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองสาธารณสุข  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข  
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
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งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลกอง
สาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ   สั่งการ  ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น       
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกอง
สาธารณสุข เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
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ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาจัดทําของ ค่าจ้างเหมาเดินเอกสาร จัด
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือบริการสาธารณะ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.5/ว2072 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม  2560 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง สําหรับพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุข ตลอดจนบุคคล
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ถึง ฉบับที่ 4
 พ.ศ. 2561
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรค
ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก เป็นต้น  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณ
สุข (00221) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
-พระราชบัญญัติเทศบาล  มาตรา  50  ข้อ  4  ป้องกันและระงับ
โรค
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  90  ข้อ  1
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 90  ข้อ  1
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โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552  มาตรา  16  ช้อ  19  การ
สาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษา
พยาบาล  ภารกิจถ่ายโอน  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  1
.ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน  2.ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพถือปฏิบัติตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  90
  ข้อ  2

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 50 ข้อ 4 ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  ข้อ 19  การสาธารณ
สุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 90 ข้อ 3
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
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โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการคุ้มครองผู้
บริโภค ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
-พระราชบัญญัติเทศบาล  มาตรา 50 ข้อ  4 ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ มาตรา 51 ข้อ 1 ให้มีน้ําสะอาดหรืการประปา 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ช้อ 5 การสาธาร
ณูประการ ข้อ 19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และ
การรักษาพยาบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 4

โครงการตรวจเทสน้ําในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจเทศ
น้ํา ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)
 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13
)  พ.ศ.2552 มาตรา 50  ข้อ 4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 16 ช้อ 4 การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ ข้อ 19 การสาธารณสุข  การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ปฏิบัติตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97  
ข้อ 4
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โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)
 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที1่3
) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ข้อ 3 รักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ช้อ 17 การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง ข้อ  18 การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ข้อ  1

โครงการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบริหาร
จัดการน้ําอย่างยั่งยืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  ข้อ 19  การสาธารณ
สุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 91 ข้อ 6   
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหาโรคเอดส์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติ เทศบาล  มาตรา 50ข้อ 4  ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ข้อ 19 การสาธารณ
สุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 91 ข้อ 6

โครงการมหกรรมสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการมหกรรม
สุขภาพ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข (00221)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นกระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  ข้อ  19  การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการพยาบาล ภารกิจถ่าย
โอน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1.ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ทํางาน  2.ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ข้อ 8
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง กระดาษ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวงานสาธารณ
สุข (00221)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สารกําจัดลูกน้ํายุงลาย  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
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งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 5-6 จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 5-6 จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่   9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่   19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 

จัดซื้อตู้เก็บของแบบกระจกเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของแบบกระจกเบานเลื่อน 2 ชั้น 
จํานวน 1  ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่   19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่  24  มกราคม  2561
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
   ลงวันที่   19  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อคอกสแตนเลส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอกสแตนเลส ขนาดความกว้าง 1,470 มม
. ความยาว 1,520 มม. เพื่อใช้ติดตั้งหลังกะบะรถยนต์ส่วนกลาง
ของกองสาธารณสุข เทศบาลตําบลบ้านแซว
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 427,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 427,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาสาธารณสุขโดยสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อปท.(ศสมช)

จํานวน 127,500 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสาธารณสุขโดยสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อปท (ศสมช) หมู่บ้าน
ละ 7,500 บาท  ถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 จํานวน 300,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ในการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000
 บาท   ถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
- หนังสือ มท.0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
- หนังสือ มท.0810.5/ว109 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 93 ข้อ 10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็งฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 80
  ข้อ  8

โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการคืนความสด
ใสสู่วัยชรา ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  80
  ข้อ  9
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โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ฯลฯ   ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
ถือปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หน้า  79
  ข้อ  7

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หน้า 77
  ข้อ  3
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โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
การถ่ายทอดภูมิปญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน ฯลฯ   
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81
 ข้อ 10

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นําสตรีในยุคปจจุบัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําสตรีในยุคปจจุบัน ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หน้า  78
  ข้อ  6
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรี
ของศูนย์ช่วยเหลือ OSCC

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีของศูนย์ช่วย
เหลือ OSCC ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   หน้า  78
  ข้อ  5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,277,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,421,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,421,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปตามตําแหน่ง  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
2.นายช่างโยธา           จํานวน  2  อัตรา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน
เดือนเงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานของกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้                                                  1.นายช่าง
โยธา            จํานวน    1     อัตรา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) พระราชกฤษฎีกาการจ่าเงิน
เดือนเงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานกองช่าง ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 919,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองช่าง  จํานวน 7  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
2.ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา                                                      3.ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า                                                     
4.คนงานทั่วไป
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง  จํานวน  6  อัตรา  ดังนี้
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                  
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                                   
3.คนงานทั่วไป  .
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       -ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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งบดําเนินงาน รวม 1,191,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อของพนักงานกองช่าง ตามสิทธิ์
ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น       
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น ค่าติดตั้งปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ การพัฒนาบ่อบาดาล การสํารวจปริมาณน้ําบาดาล ค่า
ธรรมเนียมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป และจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)                                                            
      1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําของ ค่าจ้างเหมาเดินเอกสาร ค่าจ้างเหมาทําเอกสารโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาหรือป้ายอื่น ๆ ค่าสิ่งตี
พิมพ์ ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
เล่ม หรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่ารถยกค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือบริการ
สาธารณะ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ
พนักงานกองช่าง 
พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้
รับมอบหมายตามระเบียบ ฯ กําหนด  
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เมื่อเกิดความชํารุด
เสียหาย ควรได้รับการซ่อมแซมได้ทันทีเพื่อยับยั้งความเสีย
หาย และมิให้ประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ํา อาคาร สิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
ฯลฯ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ในเขตตําบลบ้านแซว
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก่  ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ซอง ตรายาง กระดาษ ฯลฯ  
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น ฟวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในอาคารสํานักงาน
หรืองานสาธารณะในกิจการของเทศบาลตําบลบ้านแซว ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น ปูน
ซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เหล็ก กระเบื้อง สังกะสี สี ไม้  
เหล็กเส้น ตะปู ท่อน้ํา และวัสดุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมโครงการต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ การจัด
หาวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ 
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา และกิจการของเทศบาลตําบล
บ้านแซว ฯลฯ 
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

งบลงทุน รวม 5,164,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,786,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 2 ตัว ให้
กับ พนักงานทั่วไป และ นายช่างโยธา จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 1 ตัว ให้
กับ นายช่างโยธา จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จํานวน 2,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้า รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิ
ก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและรอกยกของชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จํานวน 1 คัน จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2
 พ.ศ.2563 หน้า 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ใช้เทคโนโลยีพ่น
หมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5
 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal 
และ Custom 
-ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ICT) ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8
 ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที หรือ 5 ภาพ ต่อ
นาที (ipm) มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, และ Custom
- ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ICT) ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จํานวน 7
 เครื่อง มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ICT) ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
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โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เป็นสแกนเนอร์ชนิด
ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ
อัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้
ไม่น้อยกว่า 20 ppm สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษขนาด A4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- ตามมาตรฐานคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ICT) ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาลตําบล
บ้านแซว เช่น สถานีสูบน้ํา และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ    
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (6) ค่าครุภัณฑ์ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,378,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ซอย 4 บ้านท่าขัน
ทอง หมู่ที่ 3

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทาง
การเกษตร ซอย 4 บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 โดยมีขนาด ความ
กว้าง 20.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.10
 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว - ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 114
 ข้อ 7      - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจ
มีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นเก็บกักน้ํา ฝายเก็บน้ําห้วยกว๊าน บ้าน
ห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นเก็บกัก
น้ํา ฝายเก็บน้ําห้วยกว๊าน บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9 โดยมีขนาด ก้น
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร คันกว้าง 0.30 เมตร สูง 1.20
 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) หน้า 144
 ข้อ 10
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โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที่ 13 จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้านห้วยน้ํา
เย็นหมู่ที่ 13 ปริมาณงาน 5,800 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 164
 ข้อ 10 

โครงการขุดลอกห้วยผักกูด บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 15 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกลําน้ําห้วยผักกูด บ้าน
หัวกว๊าน หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร  ยาว 100.00
 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 172
 ข้อ 9 

โครงการขุดสระเก็บน้ําหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดสระเก็บน้ําหมู่บ้าน พร้อม
ขนทิ้ง บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม่น้อย
กว่า 5,050.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนทิ้ง พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2563 หน้า 13 ข้อ 5 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณหน้าวัด
และข้างสะพาน บ้านสบกก หมู่ที่ 7

จํานวน 259,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน เข้าสู่
พื้นที่การเกษตร โดยการเทหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณหน้า
วัด และข้างสะพาน บ้านสบกก หมู่ที่ 7 โดยมีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า134
 ข้อ 7

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสบกก หมู่ที่ 7 จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านสบกก หมู่ที่ 7 ความกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134
 ข้อ 8 
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โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที่ 
13

จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที่ 13 ความ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 165
 ข้อ 11 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบรับรองโครงสร้าง แก้ไขแบบ จ้างควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคาร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างออกแบบ ค่าจ้างรับรอง
แบบ แก้ไขแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลบ้านแซว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม)  ถึงฉบับ
ที่13 พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียง
แสน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พื้นที่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ,บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4, บ้านห้วย
กว๊าน หมู่ที่ 9, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11, บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่
ที่ 12 ตําบลบ้านแซว 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563     
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดัง
ต่อไปนี้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 184
 ข้อ 3     
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,765,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง ที่ไม่ใช่งานอาคาร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างออกแบบ ค่าจ้างรับรอง
แบบ แก้ไขแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ในเขตตําบลบ้านแซว ฯลฯ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางและที่ดิน
สาธารณะ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม        
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไป
นี้ (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะฯ 

งบลงทุน รวม 2,615,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,615,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(วังซาง) บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (วัง
ซาง) หมู่ที่ บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 3.00
 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 150
 ข้อ 16
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซอยข้างวัด บ้าน
เกาะผาคํา หมู่ที่ 6

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร ซอยข้างวัด บ้านเกาะผาคํา หมู่ที่ 6 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 138.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน
แซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 130
 ข้อ 8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6
 บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 149
 ข้อ 15 

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:02 หน้า : 98/121



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลาง
บ้าน บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 168
 ข้อ 6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดจื้อหมิง บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัด
จื้อ   หมิง บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 ขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 153
 ข้อ 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นปาช้า บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ปาช้า บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 111
 ข้อ 16 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแซว หมู่ที่ 
1

จํานวน 279,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล
. ภายในหมู่บ้าน บ้านแซว หมู่ที่ 1 โดยมีขนาด ปากกว้าง 0.50
 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105
 ข้อ 8

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ซอย 1 และซอย 11 บ้านปาตึง 
หมู่ที่ 5

จํานวน 279,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล
. ซอย 1 และซอย 11 บ้านปาตึง หมู่ที่ 5 โดยมีขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร ก้นกว้าง 0.30
 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 127
 ข้อ 17 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อย  
(ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ 12

จํานวน 144,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. ใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อย (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ 12 โดยมี
ขนาด ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาวมรวม 250.00 เมตร ก้น
กว้าง 0.30 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 159
 ข้อ 13 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อย 
หมู่ที่ 12

จํานวน 144,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้ารางระบาย คสล. ในหมู่
บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12 โดยมีขนาดปากกว้าง 0.50
 เมตร ยาวมรวม 250.00 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 159
 ข้อ 12
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนดอก 
หมู่ที่ 8

จํานวน 279,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล
. ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 โดยมีขนาด
ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร ก้นกว้าง 0.30
 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านแซว - ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไป
นี้ (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 137
 ข้อ 7 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ตามโครงการงานก่อสร้างที่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําป พ.ศ.2564  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 187 ข้อ 6
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โครงการฝึกอบรมการออกแบบและปกผ้าด้วยลวดลายต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบและปกผ้าด้วยลวดลายต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 84
  ข้อ  16

โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์สินค้าจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการจําหน่าย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์สินค้าจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการจําหน่าย ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  84
  ข้อ 15
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โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มั่นคงของครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้มั่นคงของครอบครัว ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  82
  ข้อ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม
อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  83
  ข้อ 14
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 740,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ข้อ  2
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา
วัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00261) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 ข้อ 3

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00261) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  86
  ข้อ  4 
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โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00261) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 86 ข้อ 5

โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (00260
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00261)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 86
 ข้อ 6 
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โครงการหล่อเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหล่อเทียนจํานําพรรษา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00261)
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
-ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 89
 ข้อ 13  

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00261) 
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87
 ข้อ 7 
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โครงการอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดังกล่าว ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00261) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87 ข้อ 8

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87 ข้อ 9 
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการเชื่อมความ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายและ
นันทนาการเชื่อมความ สัมพันธ์ต้านยาเสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 88
 ข้อ 10 

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือ
ข่ายพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงรายโซน
เหนือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 88
 ข้อ 11
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โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนตําบลบ้านแซว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนตําบล
บ้านแซว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  88
  ข้อ  12   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใช้ในการจัดทํา
โครงการดังกล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320
) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)             
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 101
 ข้อ 3
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โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์สําหรับเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกษตรอินทรีย์สําหรับ
เกษตรกร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใช้ในการจัดทําโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่ง
เสริมการเกษตร (00321)             
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) 
พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 101
 ข้อ 1

โครงการอบรมอาชีพเกษตรกรทางเลือก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพเกษตรกรทางเลือก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใช้ในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร       (00321) 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 101
 ข้อ 4
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการ"รักน้ํา รักปา รักษาแผ่นดิน" จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผ่น
ดิน" และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใช้ในการจัดทําโครงการดัง
กล่าว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์
แหล่งน้ําและปาไม้ (00322)
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 98 ข้อ 1 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ดินปลูก กรรไกรตัด
กิ่ง 
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,653,600 บาท

งบกลาง รวม 15,653,600 บาท
งบกลาง รวม 15,653,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
สําหรับพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็กฯลฯ
 ของเทศบาลตําบลบ้านแซว 
ถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานให้แก่นายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561                                                               - ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลบ้านแซว ปรากฎในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
)  พ.ศ. 2552
                                                                    -หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
-ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72
 ข้อ 1   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตําบลบ้านแซว ปรากฎในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ถือปฏิบัติ
ตาม               
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
) พ.ศ. 2552 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
-ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72
 ข้อ 2   
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ตําบลบ้านแซว ปรากฎในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ถือปฏิบัติตาม        
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
) พ.ศ. 2552 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
-ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72 ข้อ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 810,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อใช้ในกรณีเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีเร่งด่วนในกิจกรรม
ที่ไม่อาจคิดล่วงหน้าหรือป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่เร่ง
ด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยสาธารณะอื่น ๆ หรือ
เหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ปรากฏในแผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73 ข้อ 5  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างหรือติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
จราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แผ่นป้าย เครื่องหมายจราจร แผง
กั้น สีตีเส้นจราจร เป็นค่าจัดทําหรือซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านแซว ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0013.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
 ตุลาคม 2539 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาติแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อย
ละ 1/6 ของรายรับจริงปที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนทุก
ประเภท เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม                                                 - ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 3889 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2538 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18
 พฤศจิกายน 2542  และ       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2996  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 195
 ข้อ 2

เงินฝากส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินฝากส่งเสริมกิจการเทศบาล  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ
.2552 ข้อ 4 
และข้อ 13 กําหนดให้เทศบาลจัดส่งเงินร้อยละ 10 ของเงินสะสม
เป็นประจําทุกปภายในเดือนธันวาคม
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เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จํานวน 280,000 บาท

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นเงิน 280,000 บาท 
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
โดยปฏิบัติตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 531,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่งท้อง
ถิ่น (กบท.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) 
โดยปฏิบัติตาม
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557
-หนังสือสํานักกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ ว 1264 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2557 
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา (ถ่ายโอน) 
จํานวน 1 ราย
โดยปฏิบัติตาม
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 80,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

10,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

50,000

เงินฝากส่งเสริมกิจการ
เทศบาล

750,000

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 380,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 80,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

10,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

50,000

เงินฝากส่งเสริมกิจการ
เทศบาล

750,000

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

280,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 380,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

531,600

สํารองจ่าย 810,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 919,080 216,000 1,362,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,420 21,420 21,420

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

82,440 24,000 93,960

เงินเดือนพนักงาน 356,900 682,440 6,404,399

เงินอื่นๆ 201,600

เงินวิทยฐานะ 537,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

531,600

สํารองจ่าย 810,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,697,120 1,697,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,081,160 4,579,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 94,440 158,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

166,320 366,720

เงินเดือนพนักงาน 4,915,480 12,359,219

เงินอื่นๆ 84,000 285,600

เงินวิทยฐานะ 537,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000

ค่าเช่าบ้าน 106,000 48,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 40,000 800,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
งานก่อสร้าง ที่ไม่ใช่งาน
อาคาร

100,000

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 70,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร เงินประจําตําแหน่ง 228,000 354,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,770,000 1,890,000

ค่าเช่าบ้าน 282,000 496,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,600,000 2,490,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
งานก่อสร้าง ที่ไม่ใช่งาน
อาคาร

100,000

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

160,000 160,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 500,000 770,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น

650,000 650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ"รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กสัมพันธ์

50,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการกลุ่ม อปท.โซน
เหนือ

150,000

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง

30,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ

10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการคืนความสดใส
สู่วัยชรา

30,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

15,000

โครงการซ้อมแผน
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ"รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กสัมพันธ์

50,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการกลุ่ม อปท.โซน
เหนือ

150,000

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง

30,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ

10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการคืนความสดใส
สู่วัยชรา

30,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

15,000

โครงการซ้อมแผน
สาธารณภัย

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจเทสน้ําใน
ชุมชน

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน

50,000

โครงการบริหารจัดการ
น้ําอย่างยั่งยืน

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว

20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน
ตําบลบ้านแซว

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันสมควร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจเทสน้ําใน
ชุมชน

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

20,000 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน

50,000

โครงการบริหารจัดการ
น้ําอย่างยั่งยืน

5,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียนเทศบาล
ตําบลบ้านแซว

20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน
ตําบลบ้านแซว

20,000 20,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

60,000 60,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันสมควร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบและปักผ้าด้วย
ลวดลายต่าง ๆ

30,000

โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์สินค้าจากวัสดุ
เหลือใช้เพื่อการ
จําหน่าย

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
ตําบลบ้านแซว

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้มั่นคง
ของครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบและปักผ้าด้วย
ลวดลายต่าง ๆ

30,000

โครงการฝึกอบรม
ประดิษฐ์สินค้าจากวัสดุ
เหลือใช้เพื่อการ
จําหน่าย

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาล
ตําบลบ้านแซว

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้มั่นคง
ของครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มพัฒนาสตรี 
กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจ

100,000

โครงการมหกรรม
สุขภาพ

30,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติ
เหตุุช่วงเทศกาล

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและ
นันทนาการเชื่อมความ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

250,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มพัฒนาสตรี 
กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจ

100,000

โครงการมหกรรม
สุขภาพ

30,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติ
เหตุุช่วงเทศกาล

30,000 30,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและ
นันทนาการเชื่อมความ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

250,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬานัก
เรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ

50,000

โครงการส่งเสริมกีฬานัก
เรียนตําบลบ้านแซว

100,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

10,000

โครงการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นแก่เด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,337,243
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬานัก
เรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ

50,000

โครงการส่งเสริมกีฬานัก
เรียนตําบลบ้านแซว

100,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์

150,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

10,000

โครงการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นแก่เด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,337,243
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจที่ดิน 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า

200,000

โครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําสตรีในยุค
ปัจจุบัน

20,000

โครงการหล่อเทียน
จํานําพรรษา

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

30,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการอนุสรณ์สถาน
สามผู้กล้า

80,000

โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นเพื่อประชาชน

โครงการอบรมเกษตร
อินทรีย์สําหรับเกษตรกร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจที่ดิน 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

500,000 500,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า

200,000

โครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําสตรีในยุค
ปัจจุบัน

20,000

โครงการหล่อเทียน
จํานําพรรษา

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

30,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

30,000

โครงการอนุสรณ์สถาน
สามผู้กล้า

80,000

โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นเพื่อประชาชน

10,000 10,000

โครงการอบรมเกษตร
อินทรีย์สําหรับเกษตรกร

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

โครงการอบรมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้นําชุมชน

โครงการอบรมศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครู ผดด. พนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้านแซว

โครงการอบรมให้ความ
รู้แก่เจ้าหน้าที่และประ
ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้ม
ครองแก่เด็กและสตรี
ของศูนย์ช่วยเหลือ 
OSCC

20,000

โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรทางเลือก

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

25,000 25,000

โครงการอบรมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้นําชุมชน

200,000 200,000

โครงการอบรมศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครู ผดด. พนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้านแซว

250,000 250,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แก่เจ้าหน้าที่และประ
ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้ม
ครองแก่เด็กและสตรี
ของศูนย์ช่วยเหลือ 
OSCC

20,000

โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรทางเลือก

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:27 หน้า : 20/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,351,178

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 50,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 2,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 250,000 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 450,000 450,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,351,178

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 180,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 340,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000 160,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 375,000 775,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-3 2,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํา
งาน ระดับ 1-3

1,600

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํา
งาน ระดับ 6

4,000

โครงการจัดซื้อชั้นเก็บ
อุปกรณ์พัสดุ พร้อมติด
ตั้ง (ตามแบบ)

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 2 บานเปิด

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารรางเลื่อนแบบ
มือผลัก

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ระดับ 1-3

5,500

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
ระดับ 5-6

4,000

จัดซื้อตู้เก็บของแบบ
กระจกเลื่อน 2 ชั้น

5,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 
1-3

5,500

ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บ
เอกสารบานทึบ ขนาด 
2 ชั้น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํา
งาน ระดับ 1-3

1,600

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํา
งาน ระดับ 6

4,000

โครงการจัดซื้อชั้นเก็บ
อุปกรณ์พัสดุ พร้อมติด
ตั้ง (ตามแบบ)

32,000 32,000

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 2 บานเปิด

8,500 8,500

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารรางเลื่อนแบบ
มือผลัก

75,000 75,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ระดับ 1-3

5,500

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
ระดับ 5-6

4,000

จัดซื้อตู้เก็บของแบบ
กระจกเลื่อน 2 ชั้น

5,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 
1-3

5,500

ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บ
เอกสารบานทึบ ขนาด 
2 ชั้น

12,000 12,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  09:23:27 หน้า : 24/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

36,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
(UPS)

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

8,600

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 800 
AV

17,500

โครงการจัดซื้อ
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1

17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

80,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

36,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
(UPS)

12,500 12,500

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer)

8,600

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 800 
AV

17,500

โครงการจัดซื้อ
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1

17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 180,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 22 นิ้ว

11,000

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อคอก
สแตนเลส

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้า

2,650,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร ซอย 4 บ้านท่า
ขันทอง หมู่ที่ 3

270,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
อาคารอนุบาล โรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(วังซาง) บ้านสัน
ทรายกองงาม หมู่ที่ 10

210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 22 นิ้ว

11,000

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อคอก
สแตนเลส

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้า

2,650,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร ซอย 4 บ้านท่า
ขันทอง หมู่ที่ 3

270,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
อาคารอนุบาล โรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(วังซาง) บ้านสัน
ทรายกองงาม หมู่ที่ 10

210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร ซอยข้างวัด บ้าน
เกาะผาคํา หมู่ที่ 6

283,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6 บ้านสัน
ทรายกองงาม หมู่ที่ 10

105,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยกลางบ้าน 
บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14

294,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยวัดจื้อหมิง 
บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11

294,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นป่าช้า บ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 2

294,000

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นเก็บกักน้ํา ฝายเก็บ
น้ําห้วยกว๊าน บ้านห้วย
กว๊าน หมู่ที่ 9

240,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านแซว หมู่ที่ 
1

279,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร ซอยข้างวัด บ้าน
เกาะผาคํา หมู่ที่ 6

283,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6 บ้านสัน
ทรายกองงาม หมู่ที่ 10

105,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยกลางบ้าน 
บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14

294,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยวัดจื้อหมิง 
บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11

294,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นป่าช้า บ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 2

294,000

โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นเก็บกักน้ํา ฝายเก็บ
น้ําห้วยกว๊าน บ้านห้วย
กว๊าน หมู่ที่ 9

240,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านแซว หมู่ที่ 
1

279,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ซอย 1 
และซอย 11 บ้านป่าตึง 
หมู่ที่ 5

279,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ในหมู่
บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อ
ย  (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ 
12

144,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ในหมู่
บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อ
ย หมู่ที่ 12

144,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านสวนดอก 
หมู่ที่ 8

279,200

โครงการขุดลอกหน้า
ฝาย บ้านห้วยน้ําเย็น 
หมู่ที่ 13

275,000

โครงการขุดลอกห้วยผัก
กูด บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 
15

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ซอย 1 
และซอย 11 บ้านป่าตึง 
หมู่ที่ 5

279,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ในหมู่
บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อ
ย  (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ 
12

144,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ในหมู่
บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อ
ย หมู่ที่ 12

144,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านสวนดอก 
หมู่ที่ 8

279,200

โครงการขุดลอกหน้า
ฝาย บ้านห้วยน้ําเย็น 
หมู่ที่ 13

275,000

โครงการขุดลอกห้วยผัก
กูด บ้านหัวกว๊าน หมู่ที่ 
15

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดสระเก็บน้ํา
หมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ 
หมู่ที่ 4

500,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซ่อม
แซมถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บริเวณหน้าวัด
และข้างสะพาน บ้านสบ
กก หมู่ที่ 7

259,000

โครงการซ่อมแซม ปรับ
ปรุง อาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

150,000

โครงการปรับปรุง ซ่อม
แซม ต่อเติม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000

โครงการลงหินคลุกถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านสบกก หมู่ที่ 7

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดสระเก็บน้ํา
หมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ 
หมู่ที่ 4

500,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซ่อม
แซมถนนเข้าสู่พื้นที่การ
เกษตร บริเวณหน้าวัด
และข้างสะพาน บ้านสบ
กก หมู่ที่ 7

259,000

โครงการซ่อมแซม ปรับ
ปรุง อาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

150,000

โครงการปรับปรุง ซ่อม
แซม ต่อเติม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000

โครงการลงหินคลุกถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านสบกก หมู่ที่ 7

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุกถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที่ 
13

254,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ
รับรองโครงสร้าง แก้ไข
แบบ จ้างควบคุมงานก่อ
สร้างอาคาร

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองกรณ์
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
เวียง

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุกถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านห้วยน้ําเย็น หมู่ที่ 
13

254,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ
รับรองโครงสร้าง แก้ไข
แบบ จ้างควบคุมงานก่อ
สร้างอาคาร

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองกรณ์
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
เวียง

50,000 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาสาธารณ
สุขโดยสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อปท
.(ศสมช)

127,500

โครงการอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-15

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่
ตําบล

3,764,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียง
แสน

รวม 15,653,600 110,000 1,190,000 220,000 11,043,140 210,000 2,045,860 20,119,760
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาสาธารณ
สุขโดยสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อปท
.(ศสมช)

127,500

โครงการอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-15

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่
ตําบล

3,764,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียง
แสน

106,000 106,000

รวม 830,000 18,577,640 70,000,000
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