
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

50,000

เงินฝากส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 564,357

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที สํานัก
งานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

280,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 380,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 450,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

529,200

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 520,000 216,000 1,167,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

50,000

เงินฝากส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 564,357

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที สํานัก
งานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

280,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 380,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 450,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

529,200

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,391,040 1,391,040

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,335,000 3,238,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 24,000 105,540

เงินเดือนพนักงาน 240,000 720,000 6,858,240

เงินอืนๆ 134,400

เงินวิทยฐานะ 344,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 109,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 16,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 84,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 450,000 40,000 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 70,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิน
โครงการ"รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กสัมพันธ์ 50,000

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง

30,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 15,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 176,000 341,540

เงินเดือนพนักงาน 5,367,060 13,185,300

เงินอืนๆ 84,000 218,400

เงินวิทยฐานะ 344,400

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 379,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 46,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

1,900,000 1,900,000

ค่าเช่าบ้าน 272,000 428,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,182,000 3,172,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 370,000 610,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิน

850,000 850,000

โครงการ"รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กสัมพันธ์ 50,000

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทย
เข้มแข็ง

30,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 15,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 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

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการคืนความสด
ใสสู่วัยชรา 30,000

โครงการคุมครองผู้
บริโภค 20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี

โครงการซ้อมแผน
สาธารณภัย
โครงการตรวจเทสนํา
ในชุมชน 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยังยืน 40,000

โครงการบริหารจัดการ
นําอย่างยังยืน 5,000

โครงการแบ่งปันนําใจ
มอบรอยยิมสู่ผู้ด้อย
โอกาสและคนไร้ทีพึง

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการประสาน
ความช่วยเหลือผู้พิการ
ในชุมชน

10,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 5,000

โครงการแปรรูป
อาหารจากพืช
สมุนไพรในท้องถิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการคืนความสด
ใสสู่วัยชรา 30,000

โครงการคุมครองผู้
บริโภค 20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 20,000 20,000

โครงการซ้อมแผน
สาธารณภัย 20,000 20,000

โครงการตรวจเทสนํา
ในชุมชน 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยังยืน 40,000

โครงการบริหารจัดการ
นําอย่างยังยืน 5,000

โครงการแบ่งปันนําใจ
มอบรอยยิมสู่ผู้ด้อย
โอกาสและคนไร้ทีพึง

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการประสาน
ความช่วยเหลือผู้พิการ
ในชุมชน

10,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 5,000

โครงการแปรรูป
อาหารจากพืช
สมุนไพรในท้องถิน

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

โครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
สินค้าในชุมชนและ
การตลาดออนไลน์

40,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมเพิมรายได้
มันคงของครอบครัว

30,000

โครงการมหกรรม
สุขภาพ 30,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุุช่วงเทศกาล

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและ
นันทนาการเชือมความ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

100,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
บ้านแซว

80,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรม

10,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเชียงรายโซน
เหนือ

30,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

50,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
สินค้าในชุมชนและ
การตลาดออนไลน์

40,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมเพิมรายได้
มันคงของครอบครัว

30,000

โครงการมหกรรม
สุขภาพ 30,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุุช่วงเทศกาล 30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและ
นันทนาการเชือมความ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

100,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
บ้านแซว

80,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรม

10,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเชียงรายโซน
เหนือ

30,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

50,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 200,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

70,000

โครงการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถินแก่เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,146,069

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า 160,000

โครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําสตรีในยุค
ปัจจุบัน

20,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิน

10,000

โครงการอนุสรณ์สถาน
สามผู้กล้า 80,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบืองต้นเพือ
ประชาชน
โครงการอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลบ้าน
แซว

30,000

โครงการอบรมเกษตร
อินทรีย์สําหรับ
เกษตรกร

10,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการหมู่บ้านเพือ
จัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาสีปี

15,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 200,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

70,000

โครงการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถินแก่เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,146,069

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า 160,000

โครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําสตรีในยุค
ปัจจุบัน

20,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิน

10,000

โครงการอนุสรณ์สถาน
สามผู้กล้า 80,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบืองต้นเพือ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรีตําบลบ้าน
แซว

30,000

โครงการอบรมเกษตร
อินทรีย์สําหรับ
เกษตรกร

10,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการหมู่บ้านเพือ
จัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาสีปี

15,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง

10,000 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

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟืนฟู
สมรรถภาพ ผู้พิการ
และครอบครัว

20,000

โครงการอบรม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน
โครงการอบรม
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ครู ผดด
. พนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลบ้านแซว

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําเวที
ประชาคมเพือการทํา
แผนชุมชน แผน
พัฒนาสีปี แบบ
บูรณาการ

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการช่วย
เหลือคุ้มครองแก่เด็ก
และสตรีของศูนย์ช่วย
เหลือ OSCC

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองเกษตรกร
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรทางเลือก 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟืนฟู
สมรรถภาพ ผู้พิการ
และครอบครัว

20,000

โครงการอบรม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน

230,000 230,000

โครงการอบรม
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ครู ผดด
. พนักงานจ้าง เทศบาล
ตําบลบ้านแซว

250,000 250,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการจัดทําเวที
ประชาคมเพือการทํา
แผนชุมชน แผน
พัฒนาสีปี แบบ
บูรณาการ

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการช่วย
เหลือคุ้มครองแก่เด็ก
และสตรีของศูนย์ช่วย
เหลือ OSCC

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองเกษตรกร
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรทางเลือก 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 280,000 330,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 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

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 42,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,492,974

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอีทํา
งาน ระดับ 1 -2

โครงการจัดซือเก้าอีทํา
งาน ระดับ 1-2 790

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอาการแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 BTU

โครงการจัดซือตู้เก็บ
เอกสารเหล็กแบบบาน
เลือนกระจก 2 ชัน

7,600

โครงการจัดซือตู้เหล็ก 5,500

โครงการจัดซือตู้เหล็ก
เก็บแบบฟอร์มตังพืน

โครงการจัดซือโต๊ะทํา
งาน ระดับ 1-2 2,200

โครงการจัดซือถัง
บรรจุนําอุปโภคบริโภค 6,500

โครงการจัดซือ
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

39,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 72,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,492,974

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 290,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 375,000 775,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอีทํา
งาน ระดับ 1 -2 790 790

โครงการจัดซือเก้าอีทํา
งาน ระดับ 1-2 790

โครงการจัดซือเครือง
ปรับอาการแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 BTU

188,000 188,000

โครงการจัดซือตู้เก็บ
เอกสารเหล็กแบบบาน
เลือนกระจก 2 ชัน

7,600

โครงการจัดซือตู้เหล็ก 5,500

โครงการจัดซือตู้เหล็ก
เก็บแบบฟอร์มตังพืน 4,300 4,300

โครงการจัดซือโต๊ะทํา
งาน ระดับ 1-2 2,200

โครงการจัดซือถัง
บรรจุนําอุปโภคบริโภค 6,500

โครงการจัดซือ
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

39,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.โครงการจัดซือ
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน
โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
แบบ ALL In One

46,000

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
แบบประมวลผล แบบ
ที ๑

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

16,000

โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600

โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา

7,900

โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

โครงการจัดซือเครือง
สแกนเนอร์
โครงการจัดซือเครือง
สํารองไฟฟ้า 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือถังต้ม
นําไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.โครงการจัดซือ
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

3,300 3,300

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 16,000

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
แบบ ALL In One

46,000

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
แบบประมวลผล แบบ
ที ๑

66,000 66,000

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

16,000

โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600

โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา

7,900

โครงการจัดซือเครือง
พิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

โครงการจัดซือเครือง
สแกนเนอร์ 37,800 37,800

โครงการจัดซือเครือง
สํารองไฟฟ้า 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือถังต้ม
นําไฟฟ้า 10,600 10,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 150,000

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

โครงการจัดซือเครือง
พ่นหมอกควัน ชนิด 
ULV แบบสะพายหลัง

85,000

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือเครือง
อัดขยะ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือกล้อง
ถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล

โครงการจัดซือเครือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 13,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัว
ตาข่ายโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

200,000

โครงการก่อสร้างลาน
กิจกรรมหน้าอาคาร
อนุบาลโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยริมโขง หมู่ 7 294,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกซอย 1 แม่แอบ
น้อย  หมู่ 13

274,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คศล.ในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

150,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแซวกลาง 
หมู่ที 14

267,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที 2 63,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที 2  
ซอย 2-3

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
พ่นหมอกควัน ชนิด 
ULV แบบสะพายหลัง

85,000

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือเครือง
อัดขยะ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือกล้อง
ถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 19,300

โครงการจัดซือเครือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 13,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัว
ตาข่ายโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

200,000

โครงการก่อสร้างลาน
กิจกรรมหน้าอาคาร
อนุบาลโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยริมโขง หมู่ 7 294,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกซอย 1 แม่แอบ
น้อย  หมู่ 13

274,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คศล.ในโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

150,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแซวกลาง 
หมู่ที 14

267,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที 2 63,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที 2  
ซอย 2-3

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที 2 
ซอย 1

79,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที 
5

73,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแม่แอบ หมู่
ที 11

269,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยกว๊าน 
หมู่ที 9

168,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยข่อย
หล่อย หมู่ที 12

50,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยข่อย
หล่อย หมู่ที 12 
ซอยกลางบ้าน 4

40,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยเดือ หมู่
ที 4

294,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหัวกว๊าน หมู่
ที 15

294,000

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บนํา คสล. บ้านสัน
ทรายกองงาม(วัง
ซาง)หมู่ที 10

250,000

โครงการก่อสร้างรัว
ลวดหนามรอบสระกัก
เก็บนํา บ้านแม่แอบ 
หมู่ที 11

50,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. บ้าน
แซว หมู่ที 1

284,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง หมู่ที 2 
ซอย 1

79,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที 
5

73,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านแม่แอบ หมู่
ที 11

269,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยกว๊าน 
หมู่ที 9

168,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยข่อย
หล่อย หมู่ที 12

50,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยข่อย
หล่อย หมู่ที 12 
ซอยกลางบ้าน 4

40,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านห้วยเดือ หมู่
ที 4

294,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหัวกว๊าน หมู่
ที 15

294,000

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บนํา คสล. บ้านสัน
ทรายกองงาม(วัง
ซาง)หมู่ที 10

250,000

โครงการก่อสร้างรัว
ลวดหนามรอบสระกัก
เก็บนํา บ้านแม่แอบ 
หมู่ที 11

50,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. บ้าน
แซว หมู่ที 1

284,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกกัก
เก็บนําห้วยหัวนา
ระหว่างบ้านเกาะผาคํา 
หมู่ 6 กับบ้านสันทราย
กองงาม หมู่ที 10

400,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) 50,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

โครงการจัดซือทีดิน 1,500,000

ค่าถมดิน

โครงการปรับพืนทีเพือ
ก่อสร้างอาคารสํานัก
งาน

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร บ้านท่าขันทอง 
หมู่ที 3

259,000

โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

150,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนระหว่างหมู่
บ้าน

500,000

โครงการปรับพืนที
ถนนเลียงหมู่บ้าน บ้าน
ป่าตึง หมู่ที 5

166,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกกัก
เก็บนําห้วยหัวนา
ระหว่างบ้านเกาะผาคํา 
หมู่ 6 กับบ้านสันทราย
กองงาม หมู่ที 10

400,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) 50,000

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

โครงการจัดซือทีดิน 1,500,000

ค่าถมดิน

โครงการปรับพืนทีเพือ
ก่อสร้างอาคารสํานัก
งาน

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร บ้านท่าขันทอง 
หมู่ที 3

259,000

โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาลตําบลบ้านแซว

150,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนระหว่างหมู่
บ้าน

500,000

โครงการปรับพืนที
ถนนเลียงหมู่บ้าน บ้าน
ป่าตึง หมู่ที 5

166,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ
รับรองโครงสร้าง จ้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ สํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ
องกรณ์ปกครองส่วน
ท้องถิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตังระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ

550,000

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าสัก

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนา
สาธารณสุขโดยสนับ
สนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขต อปท.(ศสมช)

127,500

โครงการอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
1-15

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ในพืนที
ตําบล

3,800,000

อุดหนุนทีว่าการอําเภอ
เชียงแสน

รวม 15,753,557 60,000 990,000 180,000 9,800,100 270,000 2,068,990 19,446,923
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ
รับรองโครงสร้าง จ้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ สํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ
องกรณ์ปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตังระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ

550,000

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าสัก 50,000 50,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนา
สาธารณสุขโดยสนับ
สนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขต อปท.(ศสมช)

127,500

โครงการอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
1-15

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ในพืนที
ตําบล

3,800,000

อุดหนุนทีว่าการอําเภอ
เชียงแสน 150,000 150,000

รวม 130,000 17,800,430 66,500,000
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