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  ด้วย สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 62 โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 9 สิงหาคม 
256 1 และได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
 

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน ได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 และข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลต าบลบ้านแหวน จึงขอ
ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 62 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่  11 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 

         (นายชุมพร  จาปัญญะ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลบา้นแหวน 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

         ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านแหวน  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

 

 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 77,728,236.61 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 28,625,201.77 บาท 

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 30,417,419.77 บาท 

      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 34,066.45 บาท 
 

 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 7,099,866.05 บาท 
 

 

   
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

 

    (1) รายรับจริง จ านวน 69,502,043.96 บาท ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 5,858,718.79 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,016,112.90 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 600,523.37 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 67,300.67 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 37,022,418.23 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,936,970.00 บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 42,957,244.25 บาท ประกอบด้วย 
 

      งบกลาง จ านวน 15,300,171.38 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 15,419,229.81 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 7,875,993.06 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 2,356,850.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,005,000.00 บาท 
 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 12,431,201.00 บาท 
 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

   
        รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 
รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 5,454,758.96 4,340,000.00 5,870,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,140,888.50 1,237,000.00 1,105,600.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 869,871.95 601,000.00 901,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,291.00 161,000.00 231,700.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,685,810.41 6,339,000.00 8,108,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 40,528,512.84 36,061,000.00 41,491,700.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,528,512.84 36,061,000.00 41,491,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,080,347.00 26,800,000.00 30,400,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

24,080,347.00 26,800,000.00 30,400,000.00 

รวม 72,294,670.25 69,200,000.00 80,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 17,393,604.30 19,638,275.00 26,144,348.00 
  งบบุคลากร 17,573,283.00 20,922,800.00 21,977,800.00 
  งบด าเนินงาน 11,522,862.17 16,717,025.00 18,180,852.00 
  งบลงทุน 11,294,840.00 9,879,900.00 11,296,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 29,425.00 40,000.00 40,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,975,000.00 2,002,000.00 2,361,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 59,789,014.47 69,200,000.00 80,000,000.00 
รวม 59,789,014.47 69,200,000.00 80,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
ส่วนที่  2 

เทศบัญญัต ิ
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ของ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

    
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,968,600 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,270,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 9,038,752 

  แผนงานสาธารณสุข 5,039,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 17,480,100 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,649,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 80,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 26,144,348 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 80,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อ าเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  

งาน 
  งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

 
งบ 

   

     

        

 งบบุคลากร 7,914,000 0 3,071,400 10,985,400 

     เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,880,000 0 0 2,880,000 

     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 5,034,000 0 3,071,400 8,105,400 

 งบด าเนินงาน 5,605,400 90,000 913,600 6,609,000 

     ค่าตอบแทน 1,455,000 0 260,000 1,715,000 

     ค่าใช้สอย 2,935,400 90,000 540,000 3,565,400 

     ค่าวัสด ุ 630,000 0 113,600 743,600 

     ค่าสาธารณูปโภค 585,000 0 0 585,000 

 งบลงทุน 206,000 0 108,200 314,200 

     ค่าครุภัณฑ ์ 206,000 0 108,200 314,200 

 งบรายจ่ายอื่น 40,000 0 0 40,000 

     รายจ่ายอื่น 40,000 0 0 40,000 

 งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 

     เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 

                                              รวม 13,785,400 90,000 4,093,200 17,968,600 

  
 

    



                                                                                                          7  
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

              
งาน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

  
งบ 

   

      

          

  งบบุคลากร 1,905,000 0 1,905,000 

      เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,905,000 0 1,905,000 

  งบด าเนินงาน 52,000 260,000 312,000 

      ค่าตอบแทน 52,000 0 52,000 

      ค่าใช้สอย 0 130,000 130,000 

      ค่าวัสด ุ 0 130,000 130,000 

  งบลงทุน 0 53,000 53,000 

      ค่าครุภัณฑ ์ 0 53,000 53,000 

                                               รวม 1,957,000 313,000 2,270,000 
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แผนงานการศึกษา 

              
งาน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

รวม 

 
งบ 

   

     

         

 งบบุคลากร 1,152,000 2,214,000 0 3,366,000 

     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,152,000 2,214,000 0 3,366,000 

 งบด าเนินงาน 592,000 2,283,752 830,000 3,705,752 

     ค่าตอบแทน 99,000 10,000 0 109,000 

     ค่าใช้สอย 443,000 1,089,540 0 1,532,540 

     ค่าวัสด ุ 50,000 1,184,212 80,000 1,314,212 

     ค่าสาธารณูปโภค 0 0 750,000 750,000 

 งบลงทุน 11,000 0 0 11,000 

     ค่าครุภัณฑ ์ 11,000 0 0 11,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 1,956,000 0 1,956,000 

     เงินอุดหนุน 0 1,956,000 0 1,956,000 

                                              รวม 1,755,000 6,453,752 830,000 9,038,752 
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แผนงานสาธารณสุข 

              
งาน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

  
งบ 

   

      

          

  งบบุคลากร 2,452,000 480,000 2,932,000 

      เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,452,000 480,000 2,932,000 

  งบด าเนินงาน 1,747,200 90,000 1,837,200 

      ค่าตอบแทน 205,000 0 205,000 

      ค่าใช้สอย 837,200 40,000 877,200 

      ค่าวัสด ุ 705,000 50,000 755,000 

  งบลงทุน 10,000 0 10,000 

      ค่าครุภัณฑ ์ 10,000 0 10,000 

  งบเงินอุดหนุน 260,000 0 260,000 

      เงินอุดหนุน 260,000 0 260,000 

                                               รวม 4,469,200 570,000 5,039,200 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

              
งาน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

 
งบ 

   

     

         

 งบบุคลากร 2,789,400 0 0 2,789,400 

     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,789,400 0 0 2,789,400 

 งบด าเนินงาน 846,900 650,000 2,300,000 3,796,900 

     ค่าตอบแทน 166,900 0 0 166,900 

     ค่าใช้สอย 540,000 0 2,300,000 2,840,000 

     ค่าวัสด ุ 140,000 650,000 0 790,000 

 งบลงทุน 891,000 10,002,800 0 10,893,800 

     ค่าครุภัณฑ ์ 791,000 2,100,000 0 2,891,000 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 7,902,800 0 8,002,800 

                                              รวม 4,527,300 10,652,800 2,300,000 17,480,100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



11 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

              
งาน 

  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม 

   
งบ 

   

       

           

   งบด าเนินงาน 330,000 330,000 

       ค่าใช้สอย 330,000 330,000 

                                                รวม 330,000 330,000 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                  

งาน 
  งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
รวม 

 
งบ 

   

     

         

 งบด าเนินงาน 1,045,000 465,000 0 1,510,000 

     ค่าใช้สอย 635,000 465,000 0 1,100,000 

     ค่าวัสด ุ 230,000 0 0 230,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 180,000 0 0 180,000 

 งบลงทุน 14,000 0 0 14,000 

     ค่าครุภัณฑ ์ 14,000 0 0 14,000 

 งบเงินอุดหนุน 0 95,000 30,000 125,000 

     เงินอุดหนุน 0 95,000 30,000 125,000 

                                              รวม 1,059,000 560,000 30,000 1,649,000 
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แผนงานการเกษตร 

              
งาน 

  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

   
งบ 

   

       

           

   งบด าเนินงาน 80,000 80,000 

       ค่าใช้สอย 50,000 50,000 

       ค่าวัสด ุ 30,000 30,000 

                                                รวม 80,000 80,000 

    
แผนงานงบกลาง 

                  
งาน 

  งบกลาง รวม 

   
งบ 

   

       

           

   งบกลาง 26,144,348 26,144,348 

       งบกลาง 26,144,348 26,144,348 

                                                รวม 26,144,348 26,144,348 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหวนและโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,968,600 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,270,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 9,038,752 
  แผนงานสาธารณสุข 5,039,200 
  แผนงานเคหะและชุมชน 17,480,100 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 330,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,649,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 80,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 26,144,348 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 80,000,000 

         
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
         งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
   

 
 

  ประกาศ ณ วันที่  11 กันยายน 2561 
    

 
               (ลงนาม)  

   
(นายชุมพร  จาปัญญะ) 

 

 

 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 

  
    
    (ลงนาม) 

 
(นางสาวนิติยา พงษ์พานิช) 

 
นายอ าเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 กันยายน 2561 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 อ าเภอ หางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
  

  
                   รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,414,815.75 3,061,332.17 4,011,724.71 3,000,000.00 46.67 % 4,400,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 149,130.05 155,328.80 173,712.25 140,000.00 21.43 % 170,000.00 
     ภาษีปูาย 1,003,816.00 1,249,960.00 1,269,322.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 3,567,761.80 4,466,620.97 5,454,758.96 4,340,000.00     5,870,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 8,186.80 8,148.00 6,683.30 5,000.00 30.00 % 6,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 79,587.00 94,204.30 33,921.00 50,000.00 -32.00 % 34,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,098,480.00 1,117,320.00 972,360.00 1,000,000.00 -10.00 % 900,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,310.00 3,360.00 2,620.00 2,000.00 30.00 % 2,600.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 6,290.00 160.00 2,217.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,100.00 6,050.00 7,650.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 3,300.00 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 309,193.00 118,838.00 50,278.40 100,000.00 -40.00 % 60,000.00 
     ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 460.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

51,600.00 40,100.00 41,300.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

5,000.00 17,000.00 17,500.00 12,000.00 66.67 % 20,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,370.00 4,718.80 4,540.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 30.00 30.00 250.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 7,253.30 1,000.00 1,108.80 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,580,700.10 1,410,929.10 1,140,888.50 1,237,000.00     1,105,600.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 1,081,168.90 934,953.97 869,371.95 600,000.00 50.00 % 900,000.00 
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 30,314.74 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,081,168.90 965,268.71 869,871.95 601,000.00     901,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 600.00 1,760.00 1,000.00 70.00 % 1,700.00 
     ค่าขายแบบแปลน 173,500.00 80,000.00 205,000.00 130,000.00 53.85 % 200,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 4,930.00 37,789.00 13,531.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 178,430.00 118,389.00 220,291.00 161,000.00     231,700.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 325,654.21 755,883.99 350,000.00 128.57 % 800,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,163,085.01 8,784,198.46 9,065,457.93 8,200,000.00 10.98 % 9,100,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,986,724.92 5,130,422.31 5,189,698.54 5,000,000.00 4.00 % 5,200,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 646,892.07 625,410.89 754,586.56 600,000.00 25.00 % 750,000.00 
     ภาษีสุรา 2,384,106.76 2,152,427.70 2,201,467.72 2,000,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,540,912.90 4,629,889.72 5,305,278.22 4,500,000.00 79.02 % 8,055,700.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 90,775.17 55,310.29 109,789.34 50,000.00 120.00 % 110,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 107,307.21 73,053.64 68,494.54 100,000.00 -30.00 % 70,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

15,714,845.00 13,604,271.00 17,077,826.00 15,200,000.00 14.47 % 17,400,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 10.00 0.00 30.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 977,790.09 4,248.00 0.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,612,449.13 35,384,886.22 40,528,512.84 36,061,000.00     41,491,700.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

8,991,092.00 8,039,526.00 24,080,347.00 26,800,000.00 13.43 % 30,400,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,991,092.00 8,039,526.00 24,080,347.00 26,800,000.00     30,400,000.00 
รวมทุกหมวด 52,011,601.93 50,385,620.00 72,294,670.25 69,200,000.00     80,000,000.00 
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               รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  80,000,000   บาท  แยกเป็น 

   
 รายได้จัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 5,870,000 บาท 

 
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 4,400,000 บาท 
 

    

   ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณและตามจ านวนผู้ที่อยู่
ในข่ายต้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

  

 
  

ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 170,000 บาท 
 

    

   ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณและตามจ านวนผู้ที่อยู่
ในข่ายต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

  

 
  

ภาษีปูาย จ านวน 1,300,000 บาท 
 

    

   ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณและตามจ านวนผู้ที่อยู่
ในข่ายต้องช าระภาษีปูาย 

  

 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,105,600 บาท 
 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 6,500 บาท 

 

    

   ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณซึ่งเป็นรายได้ท่ีได้รับ
การจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสัดส่วนที่จัดสรรให้ 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 34,000 บาท 
 

    

   ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ถือปฏิบัติตามกฏ
กระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 2 และข้อ 3 

  

 
  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 900,000 บาท 
 

    
   ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ   

 
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,600 บาท 
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   ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณและถือปฏิบัติตามกฏ
กระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2499 

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 2,500 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 8,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 2,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 60,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 2,500 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 50,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 20,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 3,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 5,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 
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   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 2,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 901,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 900,000 บาท 

    

   ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและจ านวนเงินสะสมของ
เทศบาลที่ฝากธนาคารไว้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

  

  
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 231,700 บาท 

  
ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน 1,700 บาท 

    
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 200,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 30,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 41,491,700 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 800,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,100,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 5,200,000 บาท 
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   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 750,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,055,700 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ 
รับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 110,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 70,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 17,400,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ 

  

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท 

    
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่าน
มาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,400,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 30,400,000 บาท 

    

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับยอด
วงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณตั้งรับ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

อ าเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่ 

                        รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป               
  งานบริหารทั่วไป               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
      เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 750,000.00 0 % 750,000 
      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000 
      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000 
      เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 207,360.00 207,360.00 207,360.00 210,000.00 0 % 210,000 
      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,560,000.00 0 % 1,560,000 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,880,000.00     2,880,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 2,325,470.79 2,709,304.85 3,040,856.00 3,400,000.00 7.35 % 3,650,000 
      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 80,548.00 79,800.00 139,015.00 138,000.00 0 % 138,000 
      เงินประจ าต าแหน่ง 151,200.00 177,300.00 199,500.00 186,000.00 0 % 186,000 
      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 217,140.00 229,780.00 231,060.00 250,000.00 4 % 260,000 
      เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 5,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 764,940.00 1,000,555.00 718,560.00 750,000.00 0 % 750,000 
      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 77,000.00 84,470.00 45,900.00 50,000.00 0 % 50,000 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,622,118.79 4,281,209.85 4,374,891.00 4,774,000.00     5,034,000 

 รวมงบบุคลากร 6,470,438.79 7,129,529.85 7,223,211.00 7,654,000.00     7,914,000 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32,200.00 11,600.00 1,165,258.00 370,000.00 175.68 % 1,020,000 
     ค่าเบี้ยประชุม 19,740.00 12,556.00 12,556.00 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 48,800.00 48,800.00 48,000.00 40,000.00 0 % 40,000 
     ค่าเช่าบ้าน 66,000.00 74,000.00 117,000.00 170,000.00 52.94 % 260,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,900.00 67,185.00 57,270.00 60,000.00 8.33 % 65,000 
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมค่าตอบแทน 208,640.00 214,141.00 1,400,084.00 660,000.00     1,455,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 516,731.66 488,590.96 510,725.76 670,000.00 -100 % 0 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 276,000 
       ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 470,400 
       ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
       ค่าเช่าพ้ืนท่ีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       ค่าเบี้ยประกันภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
       ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
       ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 26,875.00 26,250.00 23,025.00 50,000.00 0 % 50,000 
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

       (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 93,681.48 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       (2)  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 9,345.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       (4) โครงการอบรมกฏหมายเพื่อประชาชน 41,626.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       (5) โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 89,428.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 52,762.42 0.00 0.00 0 % 0 
       2.)ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 0.00 12,270.00 0.00 0.00 0 % 0 
       4.)โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 0.00 90,660.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
5.) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหางดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       6.)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา 0.00 116,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 158,922.20 400,000.00 -25 % 300,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา  231,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 88,500.00 200,000.00 0 % 200,000 
       ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 13,990.00 50,000.00 0 % 50,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0 % 800,000 
 

      
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงานและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 
      

โครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงานและประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

0.00 0.00 23,670.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
องค์กรชุมชนต าบลบ้านแหวน “ตามแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

0.00 0.00 614,763.00 0.00 0 % 0 

       โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 0.00 0.00 90,175.00 100,000.00 0 % 100,000 
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    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 38,902.58 116,459.79 211,724.70 350,000.00 
-

14.29 
% 300,000 

 รวมค่าใช้สอย 1,047,889.72 923,693.17 1,735,495.66 2,690,000.00     2,935,400 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 179,860.50 72,567.00 189,254.00 200,000.00 10 % 220,000 
     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 18,147.20 18,951.38 14,204.50 30,000.00 0 % 30,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 27,716.00 29,860.00 13,578.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุก่อสร้าง 6,359.00 9,405.00 10,186.50 30,000.00 0 % 30,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,481.50 23,500.00 5,800.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 207,401.45 190,826.79 193,494.90 200,000.00 0 % 200,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 4,000.00 0.00 700.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 53,500.00 49,740.00 49,640.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุอื่น 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 529,465.65 394,850.17 476,857.90 610,000.00     630,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟูา 320,875.63 370,584.91 302,941.94 324,000.00 8.02 % 350,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 10,212.00 9,002.00 6,540.00 15,000.00 0 % 15,000 
     ค่าบริการโทรศัพท ์ 46,662.74 53,962.68 57,824.44 60,000.00 33.33 % 80,000 
     ค่าบริการไปรษณีย ์ 31,874.00 26,892.00 48,963.00 40,000.00 0 % 40,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,125.01 19,426.92 43,096.02 100,000.00 0 % 100,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 430,749.38 479,868.51 459,365.40 539,000.00     585,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,216,744.75 2,012,552.85 4,071,802.96 4,499,000.00     5,605,400 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
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      ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 94,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 29,000.00 6.21 % 30,800 
       ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เครื่อง 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 5,900.00 144.07 % 14,400 

       จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม  0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0 
       จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กขาพับ  0.00 0.00 63,000.00 0.00 0 % 0 
       จัดซื้อโต๊ะเหล็กขาพับ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
       ตู้สาขาโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
       ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
 

      
1.) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ จ านวน 1 คัน 

0.00 940,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน 1 คัน 785,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 0.00 0.00 2,043,000.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ               
       จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
 

      
1) เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 20 
ชุด 

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,300 
       จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอรับภาพแบบตั้งพ้ืน จ านวน 2 จอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       จัดซื้อเครื่องเสียงตู้ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 2 ชุด  0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0 
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จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักต าบล
บ้านแหวน  

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0 

       แฟลชกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       1.) เครื่องตัดหญ้า (แบบน่ังขับ) 0.00 179,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง  0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0 
       เครื่องท าน้ าร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
        (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟูา  จ านวน 2  ชุด 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
       เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network  จ านวน 1 เครื่อง  0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 
       จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
       จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000 
     ครุภัณฑ์อื่น               
       เครื่องปั๊มน้ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เวทีพร้อมอุปกรณ ์ 158,320.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 155,627.29 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 1,142,447.29 1,303,500.00 2,277,000.00 274,400.00     206,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
       1.) โครงการก่อสร้างผนังกระจกห้องให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  0.00 38,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
       2) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างโครงหลังคา คลุมทางเดินศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้าน
แหวน 

344,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลต าบลบ้านแหวน 79,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการซ่อมแซมฝูาเพดาน และหลังคา อาคารหอประชุมศูนย์ข้อมูลหัตถกรรม
ไม้แกะสลักบ้านแหวน 

189,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน  199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
       โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน 0.00 0.00 107,100.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 811,300.00 238,900.00 107,100.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 1,953,747.29 1,542,400.00 2,384,100.00 274,400.00     206,000 
   งบรายจ่ายอื่น               
   รายจ่ายอื่น               
     รายจ่ายอื่น 0.00 63,850.00 29,425.00 40,000.00 -100 % 0 
       ค่าจ้างท่ีปรึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
 รวมรายจ่ายอื่น 0.00 63,850.00 29,425.00 40,000.00     40,000 
 รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 63,850.00 29,425.00 40,000.00     40,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00     20,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00     20,000 
 รวมงานบริหารทั่วไป 10,660,930.83 10,748,332.70 13,728,538.96 12,467,400.00     13,785,400 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
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  งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
       ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน และ แผน
ชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

29,784.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน และแผนชุมชน
ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

0.00 0.00 30,255.50 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามป ีแผนการด าเนินงาน สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาล
ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 23,594.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 29,784.00 23,594.00 30,255.50 40,000.00     90,000 
 รวมงบด าเนินงาน 29,784.00 23,594.00 30,255.50 40,000.00     90,000 
 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 29,784.00 23,594.00 30,255.50 40,000.00     90,000 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,038,215.39 1,332,880.27 1,615,700.00 1,800,000.00 24.44 % 2,240,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 51,275.00 68,470.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 
     เงินประจ าต าแหน่ง 63,000.00 80,700.00 85,200.00 85,200.00 0 % 85,200 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 214,900.00 233,500.00 238,560.00 260,000.00 0 % 260,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 132,720.00 143,880.00 224,725.00 380,000.00 0 % 380,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 17,790.00 19,856.00 39,000.00 0 % 39,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,532,170.39 1,877,220.27 2,251,241.00 2,631,400.00     3,071,400 
 รวมงบบุคลากร 1,532,170.39 1,877,220.27 2,251,241.00 2,631,400.00     3,071,400 
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าตอบแทน               

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 6,800.00 0.00 20,000.00 25 % 25,000 
     ค่าเช่าบ้าน 105,600.00 129,000.00 178,250.00 180,000.00 0 % 180,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,760.00 3,520.00 5,510.00 10,000.00 0 % 10,000 
     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 107,360.00 139,320.00 183,760.00 210,000.00     260,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,813.00 1,380.00 0.00 70,000.00 -100 % 0 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
       (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 9,064.00 7,004.00 0.00 0.00 0 % 0 
       (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 103,790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       (3)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา 0.00 41,100.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
2.) โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลต าบล
บ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่ 

0.00 18,530.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 34,904.00 100,000.00 0 % 100,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา  18,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 60,700.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

      
โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,896.00 12,485.00 9,750.00 20,000.00 0 % 20,000 
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รวมค่าใช้สอย 140,313.00 80,499.00 105,354.00 540,000.00     540,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 89,260.00 84,618.00 59,414.00 60,000.00 0 % 60,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 30,403.62 0.00 0 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,628.82 730.37 489.54 3,600.00 0 % 3,600 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,390.00 21,000.00 26,800.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 111,278.82 106,348.37 117,107.16 113,600.00     113,600 
รวมงบด าเนินงาน 358,951.82 326,167.37 406,221.16 863,600.00     913,600 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      เก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 23,200.00 -100 % 0 
      จัดซื้อตู้จัดเก็บแฟูม 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000 

      จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส าหรับใส่เอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500 
      จัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,600 

      จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
      (1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 9,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟูา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟูา 0.00 0.00 0.00 5,600.00 
-

10.71 
% 5,000 

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
      จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0 % 0 
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      จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,100 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,990.00 3,150.00 60,800.00     108,200 
รวมงบลงทุน 0.00 9,990.00 3,150.00 60,800.00     108,200 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,891,122.21 2,213,377.64 2,660,612.16 3,555,800.00     4,093,200 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,581,837.04 12,985,304.34 16,419,406.62 16,063,200.00     17,968,600 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 139,006.00 166,740.00 190,000.00 65.79 % 315,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 5,358.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 842,829.68 996,385.00 1,256,520.00 1,320,000.00 9.85 % 1,450,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 119,870.00 122,875.00 138,800.00 125,000.00 12 % 140,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 962,699.68 1,263,624.00 1,562,060.00 1,635,000.00     1,905,000 
รวมงบบุคลากร 962,699.68 1,263,624.00 1,562,060.00 1,635,000.00     1,905,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 15,000.00 28,050.00 30,000.00 40 % 42,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
รวมค่าตอบแทน 0.00 15,000.00 28,050.00 40,000.00     52,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 15,000.00 28,050.00 40,000.00     52,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
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1.) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต าบลบ้านแหวน อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 800,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จ านวน 5 จุด ภายใน
เขตต าบลบ้านแหวน  

0.00 0.00 413,500.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      คอมพิวเตอร์ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
      เครื่องส ารองไฟฟูา 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 800,000.00 413,500.00 18,800.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 800,000.00 413,500.00 18,800.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 962,699.68 2,078,624.00 2,003,610.00 1,693,800.00     1,957,000 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

      (1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลบ้านแหวน 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(3)โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขยั่งยืน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน  

1,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      1.) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนในต าบลบ้านแหวน  0.00 27,765.00 0.00 0.00 0 % 0 

      2.) โครงการปรองดองสมานฉันท์ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
      โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนในต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

      โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 14,472.00 0.00 0 % 0 
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โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขยั่งยืน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

0.00 0.00 29,970.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 67,210.00 35,765.00 44,442.00 70,000.00     130,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 49,800.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 74,200.00 49,950.00 0.00 10,000.00 700 % 80,000 
รวมค่าวัสดุ 74,200.00 49,950.00 49,800.00 60,000.00     130,000 

รวมงบด าเนินงาน 141,410.00 85,715.00 94,242.00 130,000.00     260,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      จัดซื้อรถแบบบรรทุกน้ าอเนกประสงค ์ 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ               

      จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000 
    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์               

      โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 47,490.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์อื่น               
      ค่าจัดซื้อปูายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน 2 ปูาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์ 0.00 0.00 35,000.00 0.00 100 % 20,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 2,190,000.00 47,490.00 35,000.00 0.00     53,000 

รวมงบลงทุน 2,190,000.00 47,490.00 35,000.00 0.00     53,000 
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,331,410.00 133,205.00 129,242.00 130,000.00     313,000 
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,294,109.68 2,211,829.00 2,132,852.00 1,823,800.00     2,270,000 

แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 381,792.00 767,167.72 857,305.00 940,000.00 5.32 % 990,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 28,116.00 41,435.48 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 149,160.00 201,605.00 108,000.00 144,000.00 -25 % 108,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 26,017.00 12,000.00 12,000.00 16,000.00 -25 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 585,085.00 1,022,208.20 1,019,305.00 1,142,000.00     1,152,000 

รวมงบบุคลากร 585,085.00 1,022,208.20 1,019,305.00 1,142,000.00     1,152,000 
  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0 % 84,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 99,000.00     99,000 
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,400.00 2,500.00 77,000.00 135,000.00 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 293,000 
      ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

      (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 8,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 23,812.00 0.00 0.00 0 % 0 

      2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 17,080.00 40,000.00 0 % 40,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 0.00 0.00 24,500.00 60,000.00 0 % 60,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300.00 400.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 17,680.00 43,712.00 118,580.00 275,000.00     443,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 35,875.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 17,500.00 29,100.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
รวมค่าวัสดุ 53,375.00 69,100.00 50,000.00 50,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 71,055.00 112,812.00 168,580.00 424,000.00     592,000 
  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานและเก้าอี ้ 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0 

      จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ท างาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 
      ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟฟูา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 5,400.00 54,600.00     11,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 5,400.00 54,600.00     11,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 656,140.00 1,135,020.20 1,193,285.00 1,620,600.00     1,755,000 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,450,331.00 1,800,000.00 0 % 1,800,000 
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 230,280.00 324,000.00 11.11 % 360,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 50 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 1,680,611.00 2,174,000.00     2,214,000 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,680,611.00 2,174,000.00     2,214,000 
  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,400.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 2,400.00 10,000.00     10,000 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

      
 2.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท้าวบุญเรือง 

0.00 117,120.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
 4.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จอมทอง 

0.00 175,680.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่ 145,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท้าวบุญเรือง 

126,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค า
หลวง   

160,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จอมทอง 

172,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ศพด. จ านวน 4 แห่ง 18,470.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      1.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่ 6,710.00 165,920.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
3.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค า
หลวง 

0.00 132,240.00 0.00 0.00 0 % 0 

      5.) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ศพด. จ านวน 4 แห่ง 0.00 21,630.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 29,988.00 40,000.00 0 % 40,000 
      โครงการเปิดบ้านวิชาการ 0.00 0.00 27,808.00 35,000.00 0 % 35,000 

      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากร 0.00 0.00 14,679.00 0.00 0 % 0 
      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

      โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 0.00 0.00 27,450.00 35,000.00 0 % 35,000 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 0.00 0.00 0.00 151,700.00 -100 % 0 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 0.00 0.00 34,000.00 52,700.00 -100 % 0 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่ 0.00 0.00 0.00 196,000.00 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,300 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,600 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,340 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,730 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,470 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กช่างค าหลวง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 196,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้าวบุญเรือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 147,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 142,100 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจอมทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 147,000 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 0.00 0.00 196,000.00 118,900.00 -100 % 0 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 0.00 0.00 126,940.00 151,900.00 -100 % 0 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่ 0.00 0.00 173,920.00 68,000.00 -100 % 0 
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      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 0.00 0.00 151,900.00 129,500.00 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค า
หลวง 

0.00 0.00 68,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่ 0.00 0.00 57,800.00 0.00 0 % 0 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 0.00 0.00 52,700.00 101,500.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 630,070.00 612,590.00 961,185.00 1,120,200.00     1,089,540 

  ค่าวัสดุ               
    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,140,643.68 963,431.06 1,014,230.86 1,197,625.00 -1.12 % 1,184,212 

รวมค่าวัสดุ 1,140,643.68 963,431.06 1,014,230.86 1,197,625.00     1,184,212 
รวมงบด าเนินงาน 1,770,713.68 1,576,021.06 1,977,815.86 2,327,825.00     2,283,752 

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    อาคารต่าง ๆ               

      (1) โครงการต่อเติมกันสาดอาคารเรียน ศพด. วัดจอมทอง 94,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 94,500.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 94,500.00 0.00 0.00 0.00     0 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,174,000.00 2,220,000.00 1,905,000.00 1,912,000.00 -100 % 0 

      
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000 

      
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร ่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 436,000 

      
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000 
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เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างค า สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 552,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,174,000.00 2,220,000.00 1,905,000.00 1,912,000.00     1,956,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,174,000.00 2,220,000.00 1,905,000.00 1,912,000.00     1,956,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,039,213.68 3,796,021.06 5,563,426.86 6,413,825.00     6,453,752 

งานระดับมัธยมศึกษา               
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     0 
รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00     0 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
      โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน 26,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 26,920.00 0.00 0.00 0.00     0 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 76,650.00 76,860.00 76,650.00 80,000.00 0 % 80,000 

รวมค่าวัสดุ 76,650.00 76,860.00 76,650.00 80,000.00     80,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 60,990.00 365,940.00 750,000.00 0 % 750,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 60,990.00 365,940.00 750,000.00     750,000 
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รวมงบด าเนินงาน 103,570.00 137,850.00 442,590.00 830,000.00     830,000 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 103,570.00 137,850.00 442,590.00 830,000.00     830,000 
รวมแผนงานการศึกษา 4,798,923.68 5,068,891.26 7,199,301.86 8,864,425.00     9,038,752 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 482,792.00 550,247.10 744,221.00 910,000.00 6.59 % 970,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 24,387.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 648,000.00 648,000.00 799,940.00 1,296,000.00 0 % 1,296,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000.00 72,000.00 89,032.00 144,000.00 0 % 144,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,227,179.00 1,312,247.10 1,675,193.00 2,392,000.00     2,452,000 
รวมงบบุคลากร 1,227,179.00 1,312,247.10 1,675,193.00 2,392,000.00     2,452,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 108,000.00 105,300.00 123,900.00 148,000.00 -52.7 % 70,000 
    ค่าเช่าบ้าน 31,100.00 69,600.00 99,000.00 120,000.00 0 % 120,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 7,400.00 15,000.00 0 % 15,000 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 8,714.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าตอบแทน 139,100.00 183,614.00 230,300.00 283,000.00     205,000 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,583.00 0.00 1,680.00 60,000.00 -100 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,200 

      ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

      (4)  โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 96,819.70 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (7)โครงการอบรมและศึกษาดูงานภาคีสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหวน  500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      4.) โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 0.00 125,071.20 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 18,840.00 0.00 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0 

      โครงการ Big Cleaning Day ประจ าปี 2560 0.00 0.00 29,990.00 0.00 0 % 0 
      โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 99,401.50 150,000.00 0 % 150,000 
      โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 12,510.00 0.00 0 % 0 
      โครงการคุมก าเนิดสุนัขและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0 

      โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 
      โครงการปูองกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาดในพ้ืนท่ี 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 
      โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน  0.00 0.00 65,910.00 0.00 0 % 0 

      โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big cleanning day) 0.00 0.00 0.00 23,000.00 117.39 % 50,000 

      โครงการลดขยะในชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000 
      โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ 0.00 0.00 0.00 24,000.00 25 % 30,000 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมาร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 29,017.70 129,789.43 72,725.00 158,000.00 89.87 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 635,420.40 254,860.63 308,556.50 597,000.00     837,200 
  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 19,237.00 10,111.00 13,760.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 47,600.00 10,000.00 400 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,600.00 52,800.00 2,900.00 80,000.00 0 % 80,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 242,190.12 195,492.86 214,143.01 500,000.00 0 % 500,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 7,020.00 27,240.00 12,960.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 300.00 10,140.00 10,000.00 50 % 15,000 
รวมค่าวัสดุ 274,047.12 285,943.86 301,503.01 660,000.00     705,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,048,567.52 724,418.49 840,359.51 1,540,000.00     1,747,200 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      ตู้เก็บแฟูมเอกสาร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 

      ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 11,400.00 -100 % 0 
      โต๊ะ แล ะเก้าอ้ี ท างาน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
1.) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบอัดท้าย 

0.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน 0.00 0.00 896,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
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      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด า 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
      จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  0.00 0.00 3,090.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์อื่น               

      (1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง จ านวน  1 เครื่อง     0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 56,406.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 956,406.00 2,300,000.00 922,790.00 29,300.00     10,000 
รวมงบลงทุน 956,406.00 2,300,000.00 922,790.00 29,300.00     10,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน               

      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     260,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     260,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,232,152.52 4,336,665.59 3,438,342.51 3,961,300.00     4,469,200 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 432,000.00 0 % 432,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 480,000.00     480,000 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 480,000.00     480,000 
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  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
      โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00     40,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 55,000.00     90,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 106,220.00 97,500.00 0.00 260,000.00 -100 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 106,220.00 97,500.00 0.00 260,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 106,220.00 97,500.00 0.00 260,000.00     0 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 106,220.00 97,500.00 0.00 795,000.00     570,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,338,372.52 4,434,165.59 3,438,342.51 4,756,300.00     5,039,200 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

      1.) โครงการสงเคราะห์ราษฎรและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      โครงการสงเคราะห์ราษฎรและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00     0 
  ค่าวัสดุ               

    วัสดุก่อสร้าง 40,575.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าวัสดุ 40,575.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 100,575.00 60,000.00 0.00 0.00     0 

  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและผู้สูงอาย ุอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน หมู่ที่ 4 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 100,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 100,000.00 0.00 0.00     0 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 105,575.00 165,000.00 0.00 0.00     0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 105,575.00 165,000.00 0.00 0.00     0 

แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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    เงินเดือนพนักงาน 1,530,072.58 1,451,830.23 1,559,520.00 1,990,000.00 1.51 % 2,020,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 68,589.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 
    เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00 80,700.00 85,200.00 85,200.00 0 % 85,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 235,440.00 249,115.00 403,490.00 585,000.00 -6.84 % 545,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 34,605.00 46,252.00 57,000.00 26.32 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,935,912.58 1,884,839.23 2,161,662.00 2,784,400.00     2,789,400 

รวมงบบุคลากร 1,935,912.58 1,884,839.23 2,161,662.00 2,784,400.00     2,789,400 
  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 82,200.00 78,000.00 84,000.00 111,600.00 0 % 111,600 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,458.75 8,522.50 8,918.75 41,000.00 10.49 % 45,300 
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 87,658.75 86,522.50 92,918.75 157,600.00     166,900 
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,377.99 6,020.00 108,900.00 115,000.00 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
      ค่าทดสอบคุณภาพน้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
      ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      ค่ารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
      (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร  3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,844.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
 
 



49 
      2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 13,865.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 0.00 0.00 9,400.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,012.00 15,130.00 69,099.00 200,000.00 50 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 87,254.99 38,594.00 187,399.00 415,000.00     540,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 39,864.00 14,510.00 29,582.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,928.38 20,895.18 20,702.25 40,000.00 0 % 40,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 33,700.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 8,560.00 10,795.00 12,315.00 40,000.00 0 % 40,000 
รวมค่าวัสดุ 72,352.38 79,900.18 62,599.25 135,000.00     140,000 

รวมงบด าเนินงาน 247,266.12 205,016.68 342,917.00 707,600.00     846,900 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  0.00 0.00 0.00 6,800.00 -100 % 0 

      โต๊ะท างานและเก้าอี ้ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 729,000 

      รถจักรยานยนต ์ 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ               
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      จัดซื้อเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      จัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      (1) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ส ารวจ               
      กล้องระดับ 0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0 

      เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา  0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0 
      เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน ยาว 50 เมตร  0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษ A3 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จ านวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 
      เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0 
      จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0.00 0.00 28,700.00 0.00 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 11,578.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,578.50 0.00 53,700.00 145,400.00     791,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

              

      ค่าออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

รวมงบลงทุน 71,578.50 0.00 53,700.00 145,400.00     891,000 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,254,757.20 2,089,855.91 2,558,279.00 3,637,400.00     4,527,300 

งานไฟฟ้าถนน               
  งบด าเนินงาน               

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 151,833.00 196,527.53 555,918.00 500,000.00 0 % 500,000 
    วัสดุก่อสร้าง 28,390.00 45,975.60 4,253.50 150,000.00 0 % 150,000 

รวมค่าวัสดุ 180,223.00 242,503.13 560,171.50 650,000.00     650,000 
รวมงบด าเนินงาน 180,223.00 242,503.13 560,171.50 650,000.00     650,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟูา จ านวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,100,000 
    ครุภัณฑ์ส ารวจ               

      1.)  ค่าจัดซ์อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ์ 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 98,000.00 0.00 0.00     2,100,000 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    อาคารต่าง ๆ               
      1.) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านช่างค าน้อย  0.00 499,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 13 (พื้นที่ใหม่) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 13 (เดิม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,000 
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      โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 119,100 

      โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ 184,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ช้ัน หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ 0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 625,000.00 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 2 ช้ัน หมู่ที่ 12 0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      1.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 บ้านไร ่ 0.00 489,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
      10.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางญมาตสามัคคี หมู่ที่ 8 บ้านต้นเฮือด 0.00 435,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      11.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 1 สายทาง 2 ช่วง หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อ 0.00 372,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      12.) โครงการก่อสร้างถนน สคล. จ านวน 3 ช่วง หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง 0.00 146,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
13.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 1 สายทาง บ้านนายขยัน หมู่ที่ 10 บ้าน
จอมทอง 

0.00 349,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      14.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ชนิด Box Culvert หมู่ที่ 11 บ้านดู ่ 0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      15.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ 0.00 519,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
16.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก (เชื่อมหมู่ที่ 11) หมู่ที่ 13 
บ้านศรีสรร 

0.00 670,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      2.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
3.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีราวกันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที่ 2 บ้านโขงขาว 

0.00 143,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      4.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง 0.00 217,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
      5.) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หน้าโรงน้ าดื่ม หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง 0.00 269,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

      6.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 สายทาง 2 ช่วง หมู่ที่ 5 บ้านช่างค าหลวง 0.00 491,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
      7.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง 0.00 214,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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8.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายทางหน้าบานนายเสาร ์หมู่ที่ 6 บ้าน
ปากกอง 

0.00 293,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      9.) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 4 จุด หมู่ที่ 7 บ้านปุาหมาก  0.00 549,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้าง Box culvert หมู่ที่ 11 บ้านดู ่ 0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 
ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 481,000 

      โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ 515,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ขนาดฐาน
กว้าง1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร และวางท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 
x 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 524,700 

      
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 ขนาด
ฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร พร้อมเสริมพนังกันดิน
สูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 413,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสี ทิพย์จักร บ้านช่างค า
น้อย หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 164,000 

      โครงการก่อสร้างถนน จ านวน 4 ซอย หมู่ที่ 8 บ้านต้นเฮือด 0.00 0.00 411,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 บ้านดู ่ 50,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างถนนเข้าวัดสันกู่ หมู่ที่ 11 บ้านดู ่ 311,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อ 229,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จ านวน 2 ช่วง 0.00 0.00 0.00 259,800.00 -100 % 0 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 2/1 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10  0.00 0.00 0.00 205,800.00 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน หมู่ที่ 2 
บ้านโขงขาว 

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 1 บ้านไร ่ 0.00 0.00 353,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ต หมู่ที่ 7 บ้านปุาหมาก 0.00 0.00 495,700.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างพนังกันดิน (ล าเหมืองศาลาหน้าบ้านลุงค่อน) หมู่ที่ 1 บ้านไร ่ 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างพนังกันดิน หมู่ที่ 8 บ้านต้นเฮือด 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา พร้อมผนังกันดินส าเร็จรูป 0.00 0.00 0.00 2,395,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสรร   หมู่ที่ 13 เลียบ
หมู่บ้านธารดง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 285,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (หน้าบ้านนายเจริญ เมืองมา - นายบรรเลง  สุจา) 
หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง 

228,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ข้างโรงเรียนท้าวบุญเรือง หมู่ที ่3 บ้านท้าวบุญเรือง 0.00 0.00 155,800.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย 5/1  หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง 0.00 0.00 133,900.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านช่างค าหลวง 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 67.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 175,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาหมาก หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,500 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 7.1 หน้าบ้านบัวค า พร้อมเสริมท่อ หมู่ที่ 3 
บ้านท้าวบุญเรือง 

0.00 0.00 215,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านไร ่ 0.00 0.00 171,000.00 0.00 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้าน รต.ทอง-บ้านสารวัตรหล่าย หมู่ที่ 5 บ้าน
ช่างค าหลวง 

0.00 0.00 145,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 7 หลังบ้านนายเกษม  วิญญารัตน ์ 0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 บ้านท้าว
บุญเรือง  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 523,800 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 464,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที ่11 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 301,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาด 
1.80 เมตร ยาว 37.00เมตร สูง 1.50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสนามกีฬา บ้านโขงขาว หมู่
ที่ 2ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.35 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,800 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก(ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้าน
ไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 579,400 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีสรร 627,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านช่างค าหลวง 598,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด ซอยวัดโขงขาว หมู่ที ่2   0.00 0.00 0.00 445,300.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด หมู่ที่ 3 ซอย 1 และซอย 2 0.00 0.00 0.00 373,600.00 -100 % 0 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด หมู่ที่ 5 ซอย 6 จ านวน 2 ช่วง 0.00 0.00 0.00 489,600.00 -100 % 0 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด หมู่ที่ 8 ซอยบ้านหัวเสือ จ านวน 2 ช่วง 0.00 0.00 0.00 585,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด(ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 1 พร้อมเทถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง 

0.00 0.00 0.00 560,300.00 -100 % 0 
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      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเปิด พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3   0.00 0.00 0.00 316,200.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเปิด บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 9 0.00 0.00 168,000.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู (หน้าบ้านนายวิโรจน์) หมู่ที่ 8 บ้านต้นเฮือด 147,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู (หน้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 8 บ้านต้น
เฮือด 

135,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ท่ี 2 บ้านแหวน - โขงขาว 495,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปิด (หน้าวัด) หมู่ที่ 7 บ้านปุาหมาก 544,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านนายสวิง หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง 0.00 0.00 489,700.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บน Block Culvert ล าเหมือง หมู่ที่ 11   0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ท่ี 4 บ้านช่างค าน้อย 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักเลียบธารดง หมู่ที่ 13 บ้านศรี
สรร 

0.00 0.00 450,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 6  
ทางไปหมู่ที่ 12 

0.00 0.00 0.00 464,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หลังปั๊ม ปตท. หมู่ที่ 4 บ้านช่างค า
น้อย 

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ หมู่ที่ 13  0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0 
      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเดื่อ 299,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง 0.00 0.00 460,500.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวนพร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 
บ้านโขงขาว 

860,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างเสาธง สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลบ้านแหวน 117,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส เพื่อรองรับระบบประปา บ้านดู ่หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,500 
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โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าระบบประปา และสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน  

123,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านช่างค าน้อย 312,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน  100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 35 สายทาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 418,000 

      โครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟูาประปาในเขตสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน  0.00 0.00 120,800.00 0.00 0 % 0 
      โครงการติดตั้งไฟกระพริบแบบโซล่าเซล จ านวน 9 จุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการติดตั้งระบบจ าหน่ายน้ าประปา หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านแหวน  0.00 61,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว 0.00 0.00 436,000.00 0.00 0 % 0 
      โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านช่างค าหลวง 0.00 0.00 338,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการย้ายเสาไฟฟูาแสงสว่างภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 
6 ต้น หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว  

89,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการวางท่อ ขนาด 1.5 ม. 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที ่9 0.00 0.00 317,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 9 ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 266,000 

      โครงการวางท่อประปา PVC หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  123,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 3 บ่อ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 277,000 

      
โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 35 ท่อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 368,000 

      
โครงการเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 
ขนาด กว้างเฉลี่ย 1.39 เมตร ยาว 247.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 383 ตารางเมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 193,000 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด  หมู่ที่ 10 บ้าน
จอมทอง 

89,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง 331,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย (หน้าบ้านนายวิโรจน์ - บ้านนายสุภาพ) หมู่ที่ 10 
บ้านจอมทอง 

101,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าปิดรูปตัวยู (ซอย 3) หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง 113,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ข้างศาลาอเนกประสงค์) 
หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง 

367,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      (1)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 243,010.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      1.) โครงการปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 232,280.00 0.00 0.00 0 % 0 
      2.) โครงการขยายระบบเสียงตามสายภายในต าบลบ้านแหวน  0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 16.67 % 350,000 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,338,960.00 6,928,680.00 6,258,400.00 9,296,600.00     7,902,800 

รวมงบลงทุน 8,338,960.00 7,026,680.00 6,258,400.00 9,296,600.00     10,002,800 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 211,626.39 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 211,626.39 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 211,626.39 0.00 0.00 0.00     0 
รวมงานไฟฟ้าถนน 8,730,809.39 7,269,183.13 6,818,571.50 9,946,600.00     10,652,800 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,018,750.00 2,025,200.00 1,948,015.87 2,300,000.00 -100 % 0 
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      ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,300,000 

รวมค่าใช้สอย 2,018,750.00 2,025,200.00 1,948,015.87 2,300,000.00     2,300,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,018,750.00 2,025,200.00 1,948,015.87 2,300,000.00     2,300,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,018,750.00 2,025,200.00 1,948,015.87 2,300,000.00     2,300,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,004,316.59 11,384,239.04 11,324,866.37 15,884,000.00     17,480,100 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
      (1)โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 38,080.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (2) โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต าบล 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3) โครงการอบรมอาชีพ  0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (3)โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 53,198.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (4)โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านแหวน 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
1.) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

0.00 20,160.00 0.00 0.00 0 % 0 

      3.) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 0.00 38,668.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
4.) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
สตรีต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 3,393.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 0.00 0.00 24,080.00 50,000.00 0 % 50,000 

      โครงการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน 0.00 0.00 16,751.00 30,000.00 0 % 30,000 
      โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัว ในต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 

      โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 0.00 0.00 30,679.00 60,000.00 
-

16.67 
% 50,000 
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รวมค่าใช้สอย 95,938.00 62,221.00 71,510.00 340,000.00     330,000 

รวมงบด าเนินงาน 95,938.00 62,221.00 71,510.00 340,000.00     330,000 
  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    อาคารต่าง ๆ               
      โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ   0.00 0.00 738,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 738,000.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 738,000.00 0.00     0 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    เงินอุดหนุนเอกชน 250,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 258,000.00 208,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 258,000.00 208,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 353,938.00 270,221.00 809,510.00 340,000.00     330,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 353,938.00 270,221.00 809,510.00 340,000.00     330,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
      (1)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน 327,889.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของต าบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 148,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (3)  โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 27,404.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      (4)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในต าบลบ้านแหวน  100,306.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      1.)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน 0.00 313,651.00 0.00 0.00 0 % 0 
      2.)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนอ าเภอหางดง ครั้งท่ี  11 0.00 394,430.00 0.00 0.00 0 % 0 

      3.)  โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0.00 14,894.00 0.00 0.00 0 % 0 
      4.)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในต าบลบ้านแหวน 0.00 99,944.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0 % 350,000 

      โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 30,975.00 35,000.00 0 % 35,000 
      โครงการจัดงานวันเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของต าบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 0.00 0.00 19,340.00 250,000.00 -40 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 604,419.00 822,919.00 50,315.00 735,000.00     635,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 12,986.00 40,000.00 0 % 40,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 49,977.00 70,000.00 0 % 70,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 82,963.00 210,000.00     230,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟูา 0.00 0.00 107,690.81 180,000.00 0 % 180,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 107,690.81 180,000.00     180,000 

รวมงบด าเนินงาน 604,419.00 822,919.00 240,968.81 1,125,000.00     1,045,000 
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  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีเส้น  0.00 0.00 18,800.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์กีฬา               

      
1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 

495,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      2) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับหมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน 854,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 

0.00 0.00 462,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               
      โต๊ะม้าหินอ่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,349,800.00 0.00 480,800.00 0.00     14,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 0.00 149,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 149,700.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 1,349,800.00 149,700.00 480,800.00 0.00     14,000 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,954,219.00 972,619.00 721,768.81 1,125,000.00     1,059,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 157,391.00 70,045.00 52,032.00 60,000.00 0 % 60,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               
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      (1)  โครงการจัดงานสรงน้ าพระธาตุวัดปุาหมาก 29,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (2)  โครงการจัดงานสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง 29,185.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3)  โครงการจัดงานสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธ์ิ (วัดต้นเฮือด) 29,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (4)  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (4)โครงการธรรมสัญจร 11,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (5)  โครงการจัดงานประเพณีกินอ้อผญา 140,900.75 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (6) โครงการพุทธบูชาถวายเทียนพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (7)  โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนา 134,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      1.) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 0.00 88,452.00 0.00 0.00 0 % 0 
      5.) โครงการธรรมสัญจร 0.00 21,040.00 0.00 0.00 0 % 0 
      6.) โครงการจัดงานประเพณีกินอ้อผญา 0.00 99,244.00 0.00 0.00 0 % 0 

      8.) โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนา 0.00 138,860.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ 0.00 0.00 35,020.00 0.00 0 % 0 

      โครงการธรรมสัญจร 0.00 0.00 20,440.00 25,000.00 0 % 25,000 
      โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชวงศ ์ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 

      โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ 29,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง 0.00 0.00 7,000.00 150,000.00 0 % 150,000 

      โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง 0.00 0.00 148,810.00 150,000.00 0 % 150,000 
รวมค่าใช้สอย 563,556.75 417,641.00 263,302.00 465,000.00     465,000 

รวมงบด าเนินงาน 563,556.75 417,641.00 263,302.00 465,000.00     465,000 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 13,300.00 20,000.00 40,000.00 -100 % 0 
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อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 5,000.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0 

      อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
      อุดหนุนวัดช่างค าหลวง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      
อุดหนุนวัดเทพประสิทธ์ิ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธ์ิ 
(วัดต้นเฮือด) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      อุดหนุนวัดปุาหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดปุาหมาก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
      อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 13,300.00 20,000.00 130,000.00     95,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 13,300.00 20,000.00 130,000.00     95,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 568,556.75 430,941.00 283,302.00 595,000.00     560,000 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว               
  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 27,000.00 32,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0 

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

รวมเงินอุดหนุน 27,000.00 32,000.00 30,000.00 30,000.00     30,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 27,000.00 32,000.00 30,000.00 30,000.00     30,000 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 27,000.00 32,000.00 30,000.00 30,000.00     30,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,549,775.75 1,435,560.00 1,035,070.81 1,750,000.00     1,649,000 
แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               
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  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ               

             (1) โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ต าบลบ้านแหวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      1.) โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ 0.00 36,827.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 48,100.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าใช้สอย 48,100.00 36,827.00 16,000.00 50,000.00     50,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุการเกษตร 10,866.00 16,416.00 20,060.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 10,866.00 16,416.00 20,060.00 30,000.00     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 58,966.00 53,243.00 36,060.00 80,000.00     80,000 
  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      (1)  ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยเศษใบไม้ กิ่งไม ้ จ านวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1)ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยเศษใบไม้ กิ่งไม ้ จ านวน 1 เครื่อง 59,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,500.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 59,500.00 0.00 0.00 0.00     0 
  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    เงินอุดหนุนเอกชน 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 55,000.00 0.00 0.00     0 
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รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 55,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 168,466.00 108,243.00 36,060.00 80,000.00     80,000 
รวมแผนงานการเกษตร 168,466.00 108,243.00 36,060.00 80,000.00     80,000 

แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               

  งบกลาง               
    ค่าช าระหนี้เงินต้น 954,287.82 982,916.46 1,012,403.95 1,042,777.00 3 % 1,074,060 

    ค่าช าระดอกเบี้ย 301,484.23 272,855.59 243,368.10 212,996.00 
-

14.69 
% 181,713 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 154,942.16 171,452.00 198,888.00 270,000.00 18.52 % 320,000 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 0.00 12,076,900.00 13,650,000.00 35.53 % 18,500,000 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,262,400.00 2,510,000.00 39.44 % 3,500,000 

    เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 131,000.00 132,000.00 126,500.00 150,000.00 0 % 150,000 
    ส ารองจ่าย 125,477.20 220,203.60 67,300.00 533,784.00 86.6 % 996,057 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 562,927.00 571,605.00 571,844.25 420,718.00 -100 % 0 
      ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,518 
      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 771,200.00 802,000.00 834,000.00 848,000.00 16.98 % 992,000 

รวมงบกลาง 3,001,318.41 3,153,032.65 17,393,604.30 19,638,275.00     26,144,348 
รวมงบกลาง 3,001,318.41 3,153,032.65 17,393,604.30 19,638,275.00     26,144,348 
รวมงบกลาง 3,001,318.41 3,153,032.65 17,393,604.30 19,638,275.00     26,144,348 

รวมแผนงานงบกลาง 3,001,318.41 3,153,032.65 17,393,604.30 19,638,275.00     26,144,348 
รวมทุกแผนงาน 43,196,632.67 41,216,485.88 59,789,014.47 69,200,000.00     80,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
         
                    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  
 

งานบริหารทั่วไป รวม 13,785,400 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 7,914,000 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,880,000 บาท 
  

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 750,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ 
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนตามที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับที่2) พ.ศ.
2557 

      

  
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกฯ/รอง
นายกฯได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
(2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2557 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 

 
 

จ านวน 

 
 

180,000 

 
 
บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯได้แก่  
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี  โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 

      

  
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 210,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 

      

  
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,560,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน ได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล 
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และ (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,034,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,650,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาลและการปรับเพิ่มต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 138,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลต าแหน่งนัก
บริหารท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล ระดับกลาง)เดือนละ 7,000 บาท
,เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของ
ส านักปลัดเทศบาลและเงินที่ปรับเพิ่ม พตก.ต าแหน่งนิติกร
ค านวณตั้งจ่ายไว้12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ตามมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ. เชียงใหม่) 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 19 เมษายน 2559 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

  
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 260,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า โดยค านวณตั้งจ่ายไว้

12 เดือน จ านวน 1 อัตรา 
      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 750,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของส านัก
ปลัดเทศบาลโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ค านวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้ 
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พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,605,400 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน รวม 1,455,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 1,020,000 บาท 

  

      

  (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงาน ให้แก่เทศบาล เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญผลงาน
ทางวิชาการ คณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ัง
ไว้ 1,000,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  
   

ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ เพ่ือกิจการของสภาเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 

      

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งของ
เทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 260,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 65,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2541,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

  
   

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงาน
จ้าง ซึ่งมิสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2553 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2553,ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 2,935,400 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 84,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

      

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่าง
ใด  อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของ
ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างอาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ าค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ 

      

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 276,000 บาท 
  

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด อาคารสถานที่

ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหวน 
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-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

    
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ านวน 470,400 บาท 

  

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้แกะสลักต าบลบ้านแหวนและส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  
    

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน โดยเป็น
ค่าบริการรวมค่าตรวจซ่อมบ ารุง ค่าอะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายเอกสารโดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  
    

ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า Server เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ ของทางราชการ
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่า
สื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 

      

  
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ       
  

    
ค่าเบี้ยประกันภัย จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 2633 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 

      

  
    

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่างๆ 
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ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ของส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน ส าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อ
งานราชการ 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ค่ารับรอง 
1) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพ่ือรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกิน 1% ของ
รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมา
จ านวน 30,000.- บาท (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่
มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) 
2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม จ านวน 20,000.- บาท 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้
ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ของเทศบาลต าบลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ฯ พนักงานเทศบาลฯและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือ
ค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรมเรียกเก็บ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
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ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกัน
และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น การประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาบริการท าสื่อสิ่งพิมพ์ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 180 ล าดับที่ 4 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 800,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด อีกท้ังให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การจัดซื้อวัสดุต่างๆ ส าหรับ
การด าเนินการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด กรณีครบวาระ ยุบสภากรณี
แทนต าแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่
มท 0890.4/ ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0890.4/468 ลง
วันที่ 17 มกราคม 2556 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 5 
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โครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมกฎหมายแก่
พนักงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่
ประชุม เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 160 ล าดับที่ 15 

      

  
    

โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสัมมนา
ประจ าปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา อาทิ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า
จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที่ 156 ล าดับที่ 4 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 220,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด 
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เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ที่ถู
พ้ืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟูม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา เครื่องประจุไฟฟูา ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เบรก
เกอร์ ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
 
 

      

  



77 
 
 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถัง
แก๊ส ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ปูน
ขาว ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  



78 
 
 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อน้ า หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง 
รถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด 
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ความช ารุดเสียหาย เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่าย 
ดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
-วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact 
Disc) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ แผ่นแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท 
  

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส าหรับส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักต าบลบ้านแหวน
และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เป็นต้น 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ภายในอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน ฯลฯ  
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

  
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
แหวนค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนของคณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่อ่ืนๆ ขององค์กร ฯลฯ  
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/
ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่องการติดตั้งและการ
เบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  
  

งบลงทุน รวม 206,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 206,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 30,800 บาท 

  
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 14 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
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   1. เก้าอ้ีท างานนั่งประชุมกลาง 
   2. เก้าอ้ีขาเหล็ก 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 8 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน จ านวน 14,400 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
โต๊ะท างานขนาดไม่น้อยกว่า 122.9 ซม. X 66.9 ซม. X 75 ซ.ม. 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 8 

      

  
    

ตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. รองรับขนาด 4 สายนอก 40 สายใน 
   2. เครื่องโทรศัพท์ 40 เครื่อง 
   3. สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย ISDN-PRI ได้
สูงสุด 4 วงจร (ISDN-PRI Interface Optional) 
   4. d-IVR มีระบบเสียงโต้ตอบการใช้งานระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์
ทั้งการโทรเข้าจากสายนอกและจากเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 
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 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 46 ล าดับที่ 8 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  
    

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จ านวน 27,300 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
   2. บันทึกวิดิโอระดับ Full HD 1920 X 1080 
   3. รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ NFC 
   4. จอ LCD TouchScreen 3.0 นิ้ว 
   5. ความไวแสง ISO 100-25600 
   6. กระเป๋ากล้อง 
   7. เมมโมรี่การ์ด SDHC 16 GB 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 5 

      

  
    

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอรับภาพแบบตั้งพ้ืน จ านวน 2 จอ จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอรับภาพ
แบบตั้งพ้ืน จ านวน 2 จอ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. จอรับภาพแบบตั้งพ้ืน ขนาด 70 นิ้ว 
   2. มีแกนปรับหมุนภาพ ขนาด 70 นิ้ว x 70 นิ้ว 
   3. มีอุปกรณ์ Keystone เพ่ือชดเชยไม่ให้เกิดภาพสี่เหลี่ยม
คางหมู 
   4. มีกล่องเก็บจอและระบบล็อคจอ สามารถปรับระดับจอให้
เหมาะสมกับความสูงของสถานที่ใช้งาน 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
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- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 64 ล าดับที่ 7 

    
แฟลชกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จ านวน 10,500 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแฟลชกล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ระยะซูมหัวแฟลช 24-105 mm 
   2. มีแผ่นสะท้อนแสงที่หัวแฟลช 
   3. จอแสดงผล dot-matrix LCD 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 46 ล าดับที่ 6 

      

  
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
  

    
เครื่องท าน้ าร้อน จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ต้มน้ าเดือดด้วยก าลังไฟสูง 2400 วัตต์ 
   2. ขนาด 22.5 ลิตร 
   3. มีหลอดแก้วบอกระดับน้ า 
   4. มีผ้าหุ้มกันความร้อนเพื่อความปลอดภัย 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 46 ล าดับที่ 7 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 22,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หน้า 4 ล าดับที่ 8 ดังนี้ 
   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
   2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 
    (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
    (3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
   3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   4. มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
   5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   6. มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
   8. มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
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   9. มีจอภาพแบบ  LED หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 

        
 

      
  

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 3 ล าดับ
ที ่7 ดังนี้ 
   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
   4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   5. มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า  3  ช่อง 
   7. มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
   8. มีจอภาพแบบ  LED หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

  
    

เครื่องปั๊มน้ า จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ปั๊มอัตโนมัติ ถังกลม ขนาด 1 นิ้ว 150 W 
   2. รับประกันมอเตอร์ 5 ปี 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 64 ล าดับที่ 8 

      

  
  

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 40,000 บาท 
  

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 40,000 บาท 

  
   

รายจ่ายอื่น       
  

    
ค่าจ้างท่ีปรึกษา จ านวน 40,000 บาท 

  
      

  ค่าจ้างท่ีปรึกษา (องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง) ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนราชการสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  

    

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพ่ืออุดหนุนเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2045 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 23 ล าดับที่ 1 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 90,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน สนับสนุน
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล การประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.2/ ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรือง แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 155 ล าดับที่ 1 

    
โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน โดยการพัฒนาศักยภาพประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.2/ ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรือง แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 60 ล าดับที่ 1 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,093,200 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 3,071,400 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,071,400 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,240,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง

คลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ผู้อ านวยการกอง
คลัง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600 บาท โดยค านวณตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่น (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600.-
 บาท และนักบริหารงานคลัง ระดับต้น เดือนละ 1,500.- บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม 2559 

      

  
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 260,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่

เกิน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 380,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง
คลัง ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 39,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ค านวณตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้เงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 913,600 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 45,000 บาท 

  

      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด
ราคา ฯลฯ 

      

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งของ
เทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 180,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมของกองคลัง หรือหน่วยงานของทางราชการ ที่ขอให้
ท้องถิ่นด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต หรือ
สิ่งพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ 

      

  
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ       
  

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์  จ านวน 50,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาลฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
เรียกเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
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ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 250,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน ค่า
แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้าที่ 159 ล าดับที่ 12 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 113,600 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ที่ถู
พ้ืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟูม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ 
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จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,600 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact 
Disc) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ แผ่นแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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งบลงทุน รวม 108,200 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 108,200 บาท 
  

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  
    

จัดซื้อตู้จัดเก็บแฟูม 40 ช่อง จ านวน 11,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บแฟูม 40 ช่อง จ านวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ตู้ส าหรับจัดเก็บแฟูม ขนาด 40 ช่อง 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 7 

      

  
    

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส าหรับใส่เอกสาร จ านวน 5,500 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ส าหรับ
ใส่เอกสาร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด  
   2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
ประมาณ หน้าที่ 21 ล าดับที่ 10.16.1 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ หน้าที่ 21 ล าดับที่ 10.16.1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 7 

      

  
    

จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 9,600 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
โต๊ะท างานขนาดไม่น้อยกว่า 122.9 ซ.ม. X 66.9 ซ.ม. X 75 ซ.ม. 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 2
552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 8 

    
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. RAM 3 GB 
   2. ROM 16 GB 
   3. แบตเตอรี่ 2,500 mAh 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 9 

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
เครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
หน้า 22 ล าดับที่ 61 ดังนี้ 
   1. มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
   2. สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 

      

  
    

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
หน้า 4 ล าดับที่ 9 ดังนี้ 
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   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน  1  หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 8 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz 
   2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 
      (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
      (3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
   3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
   4. มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  240  GB จ านวน  1  หน่วย 
   5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   6. มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า  3  ช่อง 
   8. มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
   9 มีจอภาพแบบ  LED หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 



97 
 
 

    
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 

จ านวน 7,100 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 16 ล าดับ
ที ่43 ดังนี้ 
   1. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 X 1,200 dpi 
   3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
   4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
   5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
   6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   7. สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,957,000 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 1,905,000 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,905,000 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 315,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของส านัก
ปลัดเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้ง
จ่ายไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,450,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของส านัก
ปลัดเทศบาลโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างฉบับที่ 4 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 140,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ค านวณตั้งไว้ ไม่
เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 52,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท 

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
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บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 313,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน    
(อปพร.) 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เพ่ือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 25 ล าดับที่ 3 

      

  
    

โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขยั่งยืนเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์ประสานงาน
สร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
เทศบาลต าบลบ้านแหวนเพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน ขจัดความขัดแย้งในพ้ืนที่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 167 ล าดับที่ 1 
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

  
   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดหมวก ผ้าผูก
คอ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 53,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 53,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. RAM 3 GB 
   2. ROM 16 GB 
   3. แบตเตอรี่ 2,500 mAh 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ ว 1989
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ล าดับที่ 9 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

  
    

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 
วัตต์ 

จ านวน 28,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ า
ที ่ขนาด 10 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพ
พลาย ไมโครโฟน 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
ประมาณ หน้าที่ 12 ล าดับที่ 7.1.2 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ หน้าที่ 12 ล าดับที่ 7.1.2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 62 ล าดับที่ 1 

      

  
   

ครุภัณฑ์อ่ืน       
  

    
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   เลื่อยโซ่ยนต์ ความยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 62 ล าดับที่ 2 
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แผนงานการศึกษา 
 

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,755,000 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 1,152,000 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,152,000 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 990,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง
การศึกษา ฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณตั้งจ่าย
ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น (นักบริหาร
การศึกษา ระดับต้น) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไปค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที ่2 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไปค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที ่2 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 592,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามค าสั่งของ
เทศบาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
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ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 443,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 293,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้
รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน ฯลฯ 

      

  
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ        
  

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์  จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่างๆ  

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
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เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาล ฯและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
เรียกเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ที่ถู
พ้ืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟูม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact 
Disc) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ แผ่นแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 11,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 11,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ส าหรับ
ใส่เอกสาร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด  
   2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
ประมาณ หน้าที่ 21 ล าดับที่ 10.16.1 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ หน้าที่ 21 ล าดับที่ 10.16.1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 7 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,453,752 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 2,214,000 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,214,000 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,800,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสามัญของกอง
การศึกษา ฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามมติที่
ประชุม กท. โดยค านวณตั้งจ่าย ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 6 อัตรา 

      

  
   

เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการให้แก่ครู 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2554 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 360,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา
ฯ ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 2 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที ่2 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,283,752 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของกองการศึกษา
ฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 1,089,540 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุค่าสถานที่ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ รางวัล ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและจิตใจ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 140 ล าดับที่ 10 

      

  
    

โครงการเปิดบ้านวิชาการ จ านวน 35,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ
ของ ศพด. ทั้ง 4 แห่ง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม
ทาง ร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและจิตใจ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 140 ล าดับที่ 9 

      

  
    

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 8 
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โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของ ศพด.จ านวน 4 แห่ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง
สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการใฝุเรียนรู้และเสริมสร้าง
พัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 6 

      

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

จ านวน 68,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ราย
หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

      

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

จ านวน 51,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

จ านวน 49,300 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 2 

      

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

จ านวน 51,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ราย
หัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 2 

      

  

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

จ านวน 22,600 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กช่างค าหลวง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

จ านวน 20,340 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้าวบุญเรือง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

      

  

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

จ านวน 23,730 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 2 

      

  

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

จ านวน 21,470 บาท 

  
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ 
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เรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดจอมทอง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 2 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

จ านวน 196,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กช่างค าหลวง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

      

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

จ านวน 147,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้าวบุญเรือง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

จ านวน 142,100 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 2 

      

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

จ านวน 147,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดจอมทอง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 2 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 1,184,212 บาท 
  

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,184,212 บาท 

  

      

  1) ค่าอาหารเสริม (นม) 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 4 ศูนย์ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง จ านวน 247,190.- บาท 
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน  
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ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 137 ล าดับที่ 138 
2) ค่าอาหารเสริม (นม) 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนภายในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านท้าว
บุญเรือง โรงเรียนวัดช่างค า โรงเรียนวัดจอมทอง
จ านวน 937,022.- บาท 
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ล าดับที่ 139 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 1,956,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท้าวบุญ
เรือง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 484,000 บาท 

  

      

  -อุดหนุนโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
บ้านท้าวบุญเรือง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือด าเนินการจัด
ท าอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –2564)
หน้าที่ 198 ล าดับที่ 1 

      

  
    

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 436,000 บาท 

  

      

  -อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านไร่ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือด าเนินการจัดท าอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 
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ที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้าที่ 198 ล าดับที่ 1 

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 484,000 บาท 

  

      

  -อุดหนุนโรงเรียนวัดจอมทอง โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัด
จอมทอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือด าเนินการจัด
ท าอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้าที่ 198 ล าดับที่ 1 

      

  
    

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างค า 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 552,000 บาท 

  

      

  -อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างค า โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดช่าง
ค า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือด าเนินการจัด
ท าอาหารกลางวัน 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้าที่ 198 ล าดับที่ 1 
 

      

  
 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 830,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 830,000 บาท 

  
   

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย       
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- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ที่ถู
พ้ืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟูม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท 

  
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 750,000 บาท 
  

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,469,200 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,452,000 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,452,000 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 970,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่
1/2556) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,296,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 12 อัตรา 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 144,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไปตามหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว โดยค านวณ ตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 12 อัตรา 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,747,200 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งของ
เทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

      

  



117 
 
 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2551 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที ่2)พ.ศ.2541และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 837,200 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมของกองสาธารณสุข หรือหน่วยงานของทางราชการที่
ขอให้ท้องถิ่นด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เนต
หรือ สิ่งตีพิมพ์  

      

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ าค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ 

      

  
    

ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 7,200 บาท 

  

      

  -ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลง 
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วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

    
ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ       
  

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่างๆ 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก นายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ ประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
เรียกเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  
    

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต าบลบ้านแหวน เพ่ือปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกและให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133 ล าดับที่ 3 

    
โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ต าบล
บ้านแหวน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ต าบลบ้านแหวน และ
เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 132 ข้อ 2 

      

  
    

โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาภาชนะใน
การคัดแยกขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีภาชนะในการทิ้งขยะแต่ละ
ประเภทที่ท าการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล 
บ้านแหวน 
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 186 ล าดับที่ 2 

      

  
    

โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big cleanning day) จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ท าความ
สะอาด (Big cleanning day) เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ของต าบลบ้านแหวนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ น่าอยู่
น่าอาศัย และลดอัตราปุวยด้วยโรค 
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่สะอาด 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 187 ล าดับที่ 3 
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โครงการลดขยะในชุมชน จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการลดขยะใน
ชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดและคัด
แยกขยะแก่ประชาชน เพ่ือให้สิ่งแวดล้อม
บ้านเรือน หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามองและลดปัญหา
ประมาณขยะท่ีมีจ านวนมาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 187 ล าดับที่ 4 

      

  
    

โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนคัดแยกขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 186 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มก
ราม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 133 ล าดับที่ 4 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ที่ถู
พ้ืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟูม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถัง
แก๊ส ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจาก 
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เอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อน้ า หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง 
รถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
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สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ เสื้อ
กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในการพ่นหมอกควัน ฉีดสารเคมี จัดเก็บขยะมูล
ฝอย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
-วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact 
Disc) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ แผ่นแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หน้า 18 ล าดับที่ 48 ดังนี้ 
   1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi 
   2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
   3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
   4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   5. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า128 MB 
   6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   7. มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
   8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   9. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 260,000 บาท 

          - เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ตามโครงการ       
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พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชนละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 27 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 570,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 480,000 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 480,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไปตามหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว โดยค านวณ ตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
เรียกเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
  

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น กระบอกตวง เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ส าสีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายา
ต่าง ๆ สายยาง ถุงมือ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุด
เสียหาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดหมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพ-กู้ภัย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,527,300 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,789,400 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,789,400 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,020,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง  พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 7 อัตรา 

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับกลาง) เดือน
ละ 5,600 บาท,เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของกองช่าง โดยค านวณ ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร ผู้อ านวยการ
กองช่าง ระดับกลาง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เดือน
ละ 5,600.- บาทและหัวหน้าฝุายบริหารงานช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) เดือนละ 1,500.- บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม 2559 

      

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 545,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง โดย
แบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตราและพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

      

  
   

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือที่ มท 0809.3/
ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่องให้ข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว โดยค านวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 846,900 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 166,900 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่       
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าสั่งของ
เทศบาล ฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 111,600 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2551 

      

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 45,300 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2541 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง อาทิเช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ า ฯลฯ 

      

  
    

ค่าทดสอบคุณภาพน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการด าเนินการตรวจสอบความสะอาดของ

น้ าและคุณภาพของน้ า 
      

  
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ       
  

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
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ค่ารังวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการด าเนินการรังวัดแนวเขตท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาลฯและพนักงานจ้าง เช่นค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกับท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
เรียกเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ที่ถู
พ้ืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ พระพุทธรูป
ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
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ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟูม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่าย 
ดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย       
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- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact 
Disc) ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ แผ่นแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

  
งบลงทุน รวม 891,000 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 791,000 บาท 
  

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

  
    

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 729,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน ส าหรับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   2. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
   3. ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
   4. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
   5. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
ประมาณ หน้าที่ 13 ล าดับที่ 8.2.1 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ หน้าที่ 13 ล าดับที่ 8.2.1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ 
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ที ่2 หน้าที่ 63 ล าดับที่ 4 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

  
    

จัดซื้อเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. วัดแรงดัน AC/DC สูงสุด 1000V 
   2. วัดกระแส AC สูงสุด 2,500 A 
   3. วัดค่า Min/Max/Average และวัดกระแส Inrush ได้
อัตโนมัติ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 62 ล าดับที่ 3 

      

  
    

จัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ ปลด - สับ อุปกรณ์
ไฟฟูาแรงสูง ขนาด 8 ฟุต จ านวน 3 ท่อน 
   2. วัสดุที่ใช้ผลิตไม้ชักฟิวส์แรงสูง ตัวไม้ท าจาก
ฉนวนไฟฟูา Epoxiglass ภายในบรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 62 ล าดับที่ 3 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  
    

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 22,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หน้า 4 ล าดับที่ 8 ดังนี้ 
   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม้น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน  1  หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า  3.0  GHz 
   2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    (1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 
    (2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
    (3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
   3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   4. มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120  GB จ านวน  1  หน่วย 
   5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   6. มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า  3  ช่อง 
   8. มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
   9. มีจอภาพแบบ  LED หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
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- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 6 

        
 

      
  

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

  
   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

  
    

ค่าออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

  
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 10,652,800 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 650,000 บาท 

  
   

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท 
  

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา เครื่องประจุไฟฟูา ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เบรก
เกอร์ ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผัง 

      

  



135 
 
 
แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไม้ต่าง ๆค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว
เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด 
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ปูน
ขาว ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 10,002,800 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,100,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
  

    
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟูา จ านวน 1 คัน จ านวน 2,100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟูา จ านวน 1 คัน เพ่ือ
สนับสนุนงานไฟฟูา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   รถกระเช้าซ่อมไฟฟูา ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟูารวมแขนพิเศษ เมื่อ
ต่อกับตัวเครนไฮโดรลิค สามารถยกได้สูงจากพ้ืนดินไม่น้อย
กว่า 10 เมตร และมีอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง 
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มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่เคยจัดซื้อ 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 63 ล าดับที่ 5 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,902,800 บาท 

  
   

อาคารต่าง ๆ       
  

    
โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 356,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุของส านักงาน
เทศบาล ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่H2-04-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 56 ล าดับที่ 6 

      

  
    

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 119,100 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เพ่ือใช้เป็นสถานที่จอดรถของส านักงาน
เทศบาล ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่H1-04-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 56 ล าดับที่ 3 

      

  
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
  

    

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1 บ้าน
ดอนไฟ หมู่ที่ 12 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร 

จ านวน 481,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9/1 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ขนาดฐาน
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่C2-12-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 47 ล าดับที่ 1 

    

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 
8 ขนาดฐานกว้าง1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร 
และวางท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน 

จ านวน 524,700 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก  บ้านต้น
เฮือด หมู่ที่ 8 ขนาดฐานกว้าง1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.85 เมตร และวางท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่CF-2-08-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้านช่างค าน้อย 
หมู่ที่ 4 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.20 เมตร พร้อมเสริมพนังกันดินสูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

จ านวน 413,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง  บ้าน
ช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 ขนาดฐาน
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร พร้อม
เสริมพนังกันดิน
สูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่C2-04-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสี ทิพย์
จักร บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

จ านวน 164,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
สี ทิพย์จักร บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่A2-04-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 2 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสรร   หมู่ที่ 
13 เลียบหมู่บ้านธารดง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร 

จ านวน 285,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี
สรร หมู่ที่ 13 เลียบหมู่บ้านธารดง ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-13-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 50 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก 
บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหลัก บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-05-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 1 

      

  
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 
9 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 67.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

จ านวน 175,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เดื่อ หมู่ที ่9 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 67.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน ที ่B2-09-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 2 

      

  

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาหมาก 
หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร 

จ านวน 495,500 บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน       
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ปุาหมาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน ที ่B2-07-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 24 ล าดับที่ 1 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม 
ซอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร 

จ านวน 523,800 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-03-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมทอง 
หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

จ านวน 464,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
จอมทอง หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-10-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 37 ล าดับที่ 1 

      

  
    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ 11 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

จ านวน 301,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ 11 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-11-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ 
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ที ่2 หน้าที่ 43 ล าดับที่ 2 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอง 
หมู่ที่ 6 ขนาด 1.80 เมตร ยาว 37.00เมตร สูง 1.50 เมตร 

จ านวน 260,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาด 1.80 เมตร ยาว 37.00
เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน ที ่F2-07-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 2 

      

  

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสนามกีฬา 
บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.35 เมตร 

จ านวน 496,800 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
สนามกีฬา บ้านโขงขาว หมู่ที ่2ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.35 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-02-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก(ฝั่ง
ด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

จ านวน 579,400 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลัก(ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที ่1 ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่B2-01-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 

      

  
    

โครงการขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส เพ่ือรองรับระบบประปา บ้านดู่ หมู่
ที่ 11 

จ านวน 192,500 บาท 

  
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส เพ่ือรองรับระบบ
ประปา บ้านดู่ หมู่ที ่11 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 42 ล าดับที่ 1 

    
โครงการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 
35 สายทาง 

จ านวน 418,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 35 สายทาง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ที่ Z-01-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 55 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 9 
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 56 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 7 บ่อ 

จ านวน 266,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้าน
เดื่อ หมู่ที ่9 ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่F2-09-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 3 บ่อ 

จ านวน 277,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก
กอง หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร
ยาว 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 3 บ่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่F2-06-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 1 

      

  

    

โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านช่างค า
หลวง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 35 
ท่อน 

จ านวน 368,000 บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้าน       
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ช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 35 ท่อน ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่F2-05-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 2 

    

โครงการเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านศรี
สรร หมู่ที่ 13 ขนาด กว้างเฉลี่ย 1.39 เมตร ยาว 247.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 383 ตาราง
เมตร 

จ านวน 193,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หลัก บ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 ขนาด กว้าง
เฉลี่ย 1.39 เมตร ยาว 247.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 383 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน ที ่L2-13-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 51 ล าดับที่ 2 

      

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
  

    
โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 350,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 

      

  
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,300,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 2,300,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 2,300,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลบ้านแหวน จ านวน 2,300,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สถานที่ถ่ายเทและก าจัดขยะมูล
ฝอย 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

  
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ส าหรับจ้างนักเรียน
นักศึกษาและลดรายจ่ายผู้ปกครองและให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 153 ล าดับที่ 1 

      

  
    

โครงการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการสร้างแกน
น าเครือข่ายเยาวชน ในการปูองกันและต่อต้านยาเสพติดภายใน
หมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 179 ล าดับที่ 1 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัว ใน
ต าบลบ้านแหวน 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในต าบลบ้านแหวน เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมให้ครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านแหวนมีความเข้มแข็ง
และยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงในสังคมโดยด าเนินกิจกรรม อาทิ
เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์
ครอบครัว , กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับครอบครัวและ
กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
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วัสดุ อุปกรณ์ค่าปูายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 127 ล าดับที่ 1 

    
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้
พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าปูายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 154 ล าดับที่ 3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

  
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,059,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 1,045,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน จ านวน 350,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 145 ล าดับที่ 8 

      

  
    

โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จ านวน 35,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 147 ล าดับที่ 13 

      

  
    

โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวัน
เด็ก ภายในต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 146 ล าดับที่ 12 

      

  
    

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของต าบลเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

จ านวน 150,000 บาท 

  
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักกีฬาของต าบลบ้านแหวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 146 ล าดับที่ 11 

   
ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 

  
   

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา เครื่องประจุไฟฟูา ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา เบรก
เกอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถัง
แก๊ส ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ปูน
ขาว ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น สปริงเกลอร์ จอบหมุน จาน
พรวน ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

  
   

วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา เสาตา 
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ข่ายกีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

  
   

ค่าไฟฟูา จ านวน 180,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส าหรับสนามกีฬาเทศบาลต าบล
บ้านแหวน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  
  

งบลงทุน รวม 14,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์อ่ืน       
  

    
โต๊ะม้าหินอ่อน จ านวน 14,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะม้าหิน
อ่อน จ านวน 10 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   โต๊ะม้าหินอ่อน จ านวน 10 ชุด ซึ่งใน 1 ชุด ประกอบด้วย
เก้าอ้ี 4 ตัวพร้อมโต๊ะ 1 ตัว 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 63 ล าดับที่ 6 
 

      

  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 560,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 465,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันฉัตรมงคล วันจักรี ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ค่า
จัดซื้อ ผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติปูายสัญลักษณ์ดอกไม้ธูป เทียน ค่า
พานพุ่มถวายสักการะพวงมาลา ค่าดอกไม้กระเช้าดอกไม้ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ล าดับที่ 5 

      

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการธรรมสัญจร จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการธรรมสัญจร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูป
เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 144 ล าดับที่ 6 

      

  
    

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระ
ราชวงศ ์

จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชวงศ์ โดย
ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
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 2564) หน้าที่ 145 ล าดับที่ 7 

    
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเข้าพรรษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 149 ล าดับที่ 20 

      

  
    

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณี
เดือนยี่เป็ง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 143 ล าดับที่ 1 

      

  
    

โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีปี
ใหม่เมือง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 144 ล าดับที่ 4 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 199 ล าดับที่ 2 

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

  
    

อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  - เพ่ืออุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
จอมทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 143 ล าดับที่ 3 

      

  
    

อุดหนุนวัดช่างค าหลวง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค า
หลวง 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพ่ืออุดหนุนวัดช่างค าหลวง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ช่างค าหลวง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 143 ล าดับที่ 3 

      

  
    

อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพ่ืออุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรงน้ า
พระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 143 ล าดับที่ 3 

      

  
    

อุดหนุนวัดปุาหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดปุาหมาก จ านวน 15,000 บาท 
          - เพ่ืออุดหนุนวัดปุาหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด          
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  ปุาหมาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 143 ล าดับที่ 3 

    
อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  - เพ่ืออุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวร
เวทย์วิสิฐ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 143 ล าดับที่ 3 
 

      

  
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท 
  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 200 ล าดับที่ 3 
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แผนงานการเกษตร 
 

  
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

  
    

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูาย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 131 ล าดับที่ 2 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
  

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิด
ความช ารุดเสียหาย เช่น สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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แผนงานงบกลาง 
 

  
 

งบกลาง รวม 26,144,348 บาท 
  

  
งบกลาง รวม 26,144,348 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 26,144,348 บาท 
  

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,074,060 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพ่ือการจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยาย
ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท0808.4/6241 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการช าระเงินกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 

      

  
   

ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 181,713 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพ่ือการจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยาย
ลานอเนกประสงค์เทศบาลเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามหนังสือท่ี มท0808.4/6241 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการช าระเงินกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 

      

  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 320,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับส านักงาน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

      

  
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 18,500,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
ขั้นบันได ตามช่วงชั้นอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2554  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 0561 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง 
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 151 ล าดับที่ 1 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,500,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
เดือนละ 800.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 151 ล าดับที่ 2 

      

  
   

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์โดยจ่ายเป็นรายเดือนใน
อัตราเดือนละ 500.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 151 ล าดับที่ 3 

      

  
   

ส ารองจ่าย จ านวน 996,057 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็นและเร่งด่วนหรือใน
กรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติหรือสา
ธารณภัยต่างๆ หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจาก
ที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพ่ือปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
- เป็นไปตาม 
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
   (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0303.4/
ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
   (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง 
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วันที่ 6 มิถุนายน 2559 
   (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
   (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
   (6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
   (7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 
   (8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
   (9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
   (10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
   (11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
   (12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
   (13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 179 ล าดับที่ 2 

        
 

      
  

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

  
    

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม 
ส.ท.ท. 

จ านวน 80,518 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555,
ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ปี 2543 จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของงบประมาณ ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินอุดหนุนทุกประเภท
,- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555,
ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ปี 2543 จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก 
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ของงบประมาณ ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินอุดหนุนทุกประเภท 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
บ้านแหวน 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 975 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

      

  
    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ านวน 250,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบล 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด (เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคในท้องถิ่น ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552, ตาม
หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) หน้าที่ 132 ล าดับที่ 1 

      

  
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 992,000 บาท 
  

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้โดยไม่
รวมจากพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด
ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว34 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/
ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือส านักงานกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

         
                        งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย 
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง 
แผนงาน
การเกษต

ร 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

ร 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุ

ข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 
  
   
  
        

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบี้ย 181,713                 181,713 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน                     
ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม 
ส.ท.ท. 

80,518                 80,518 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000                 100,000 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 250,000                 250,000 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000                 150,000 
ค่าช าระหนี้เงินต้น 1,074,060                 1,074,060 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 320,000                 320,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
18,500,00

0 
                

18,500,00
0 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 992,000                 992,000 
ส ารองจ่าย 996,057                 996,057 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,500,000                 3,500,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                 180,000 180,000 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 1,560,000 1,560,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                 210,000 210,000 
เงินเดือนนายก/รองนายก                 750,000 750,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                 180,000 180,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         545,000 1,728,000 468,000 1,450,000 1,130,000 5,321,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน         67,200       205,200 272,400 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         72,000 192,000 24,000 140,000 89,000 517,000 

เงินเดือนพนักงาน         2,020,000 970,000 
2,790,00

0 
315,000 5,890,000 

11,985,00
0 

เงินวิทยฐานะ             42,000     42,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                 520,000 520,000 
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เงินประจ าต าแหน่ง         85,200 42,000 42,000   271,200 440,400 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         45,300 15,000 20,000 10,000 75,000 165,300 
ค่าเบี้ยประชุม                 20,000 20,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                1,065,000 1,065,000 

ค่าเช่าบ้าน         111,600 120,000 84,000 42,000 440,000 797,600 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         10,000 70,000 5,000   65,000 150,000 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                 50,000 50,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                     
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่           20,000     94,000 114,000 
ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลบ้านแหวน         2,300,000         2,300,000 
ค่าจ้างเหมาบริการ         100,000 20,000 293,000   100,000 513,000 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด                 276,000 276,000 
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย                 470,400 470,400 

ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

          7,200       7,200 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน                 60,000 60,000 
ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต ์(Website)                 20,000 20,000 
ค่าทดสอบคุณภาพน้ าบาดาล         30,000         30,000 
ค่าธรรมเนียม         10,000 10,000 5,000   20,000 45,000 
ค่าเบี้ยประกันภัย                 15,000 15,000 
ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร                 30,000 30,000 
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร         10,000 10,000       20,000 
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ ์             5,000   50,000 55,000 
ค่ารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน ์         20,000         20,000 
ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ ์                 20,000 20,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     60,000           50,000 110,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                    

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกอาณาจักร         30,000         30,000 



ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

                40,000 40,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             40,000     40,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

                300,000 300,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

          20,000     100,000 120,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา         40,000         40,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                 300,000 300,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา           80,000       80,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา             60,000     60,000 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน                 50,000 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น                 800,000 800,000 
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน     350,000             350,000 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             40,000     40,000 
โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก           150,000       150,000 

โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ต าบล
บ้านแหวน 

          30,000       30,000 

โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย     35,000             35,000 
โครงการจัดงานวันเด็ก     100,000             100,000 
โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ           20,000       20,000 
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน       50,000           50,000 
โครงการธรรมสัญจร     25,000             25,000 

โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

                250,000 250,000 

โครงการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน       30,000           30,000 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ             35,000     35,000 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)               100,000   100,000 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัว ในต าบล
บ้านแหวน 

      200,000           200,000 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ       50,000           50,000 



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา             40,000     40,000 
โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                 50,000 50,000 
โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big cleanning day)           50,000       50,000 
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง             35,000     35,000 
โครงการลดขยะในชุมชน           80,000       80,000 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระ
ราชวงศ์ 

    60,000             60,000 

โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขยั่งยืนเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

              30,000   30,000 

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ   50,000               50,000 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของต าบลเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

    150,000             150,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

            68,000     68,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

            51,000     51,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่

            49,300     49,300 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

            51,000     51,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/
อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

            22,600     22,600 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/
อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

            20,340     20,340 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/
อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

            23,730     23,730 



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน/
อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

            21,470     21,470 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

            196,000     196,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

            147,000     147,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่

            142,100     142,100 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

            147,000     147,000 

โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ           30,000       30,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมาร ี

          50,000       50,000 

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา     20,000             20,000 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง     150,000             150,000 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง     150,000             150,000 

โครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

                50,000 50,000 

โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง                 100,000 100,000 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         300,000 300,000 40,000   320,000 960,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย           50,000   50,000   100,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           80,000     50,000 130,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์         40,000 15,000 20,000   100,000 175,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ     20,000   500,000       30,000 550,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     30,000   40,000 500,000     203,600 773,600 
วัสดุกีฬา     30,000             30,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง               80,000   80,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว     20,000     50,000     40,000 110,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์           30,000       30,000 



ค่าอาหารเสริม (นม)             
1,184,21

2 
    1,184,212 

วัสดุการเกษตร   30,000 70,000             100,000 
วัสดุก่อสร้าง     40,000   150,000       30,000 220,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่     20,000   10,000       10,000 40,000 
วัสดุส านักงาน         50,000 30,000 110,000   280,000 470,000 

ค่า
สาธารณูปโภ
ค 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม             750,000   100,000 850,000 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                 15,000 15,000 
ค่าไฟฟูา     180,000           350,000 530,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                 40,000 40,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์                 80,000 80,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน                     
เก้าอี้ส านักงาน                 30,800 30,800 
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน                 14,400 14,400 
จัดซื้อตู้จัดเก็บแฟูม 40 ช่อง                 11,000 11,000 
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส าหรับใส่เอกสาร                 5,500 5,500 
จัดซื้อโต๊ะท างาน                 9,600 9,600 
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ               5,000 10,000 15,000 
ตู้สาขาโทรศัพท ์                 60,000 60,000 
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)             11,000     11,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
เครื่องส ารองไฟฟูา                 5,000 5,000 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1         22,000       22,000 44,000 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                 60,000 60,000 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน                 16,000 16,000 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network           10,000       10,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 

                7,100 7,100 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     
เครื่องท าน้ าร้อน                 15,000 15,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ                     
จัดซื้อเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์         20,000         20,000 
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต ์               28,000   28,000 



จัดซื้อไม้ชักฟิวส์แรงสูง         20,000         20,000 
ครุภัณฑ์อื่น                     
เครื่องปั๊มน้ า                 5,000 5,000 
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์               20,000   20,000 
โต๊ะม้าหินอ่อน     14,000             14,000 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟูา จ านวน 1 คัน         2,100,000         2,100,000 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)         729,000         729,000 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                     
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล                 27,300 27,300 
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอรับภาพแบบตั้งพื้น จ านวน 2 จอ                 5,000 5,000 
แฟลชกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล                 10,500 10,500 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                     

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1 บ้าน
ดอนไฟ หมู่ที่ 12 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร 

        481,000         481,000 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 
ขนาดฐานกว้าง1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร และ
วางท่อเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน 

        524,700         524,700 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้านช่างค าน้อย 
หมู่ที่ 4 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 
เมตร พร้อมเสริมพนังกันดินสูง 1.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

        413,000         413,000 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสี ทิพย์จักร 
บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

        164,000         164,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสรร   หมู่ที่ 
13 เลียบหมู่บ้านธารดง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.20 เมตร 

        285,000         285,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก 
บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

        200,000         200,000 



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่ือ  หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 67.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

        175,000         175,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาหมาก หมู่
ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

        495,500         495,500 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เช่ือม ซอย 
4 บ้านท้าวบุญเรือง  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร 

        523,800         523,800 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมทอง หมู่
ที่ 10 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

        464,000         464,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ 11 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

        301,000         301,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอง หมู่
ที่ 6 ขนาด 1.80 เมตร ยาว 37.00เมตร สูง 1.50 เมตร 

        260,000         260,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสนามกีฬา 
บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.35 เมตร 

        496,800         496,800 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก(ฝั่งด้าน
ทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

        579,400         579,400 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส เพื่อรองรับระบบประปา บ้านดู่ หมู่ที่ 
11 

        192,500         192,500 

โครงการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 35 
สายทาง 

        418,000         418,000 

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้านเด่ือ  หมู่ที่ 9 
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
7 บ่อ 

        266,000         266,000 



โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 3 บ่อ 

        277,000         277,000 

โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านช่างค าหลวง 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 35 ท่อน 

        368,000         368,000 

โครงการเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก บ้านศรีสรร 
หมู่ที่ 13 ขนาด กว้างเฉลี่ย 1.39 เมตร ยาว 247.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 383 ตารางเมตร 

        193,000         193,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         350,000         350,000 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

                    

ค่าออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง         100,000         100,000 
อาคารต่าง ๆ                     
โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เทศบาลต าบลบ้านแหวน         356,000         356,000 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลบ้านแหวน         119,100         119,100 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอื่น                     
ค่าจ้างที่ปรึกษา                 40,000 40,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

                20,000 20,000 

เงินอุดหนุนเอกชน                     
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

          260,000       260,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์                     
อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง     15,000             15,000 
อุดหนุนวัดช่างค าหลวง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค าหลวง     15,000             15,000 

อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
เทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) 

    15,000             15,000 

อุดหนุนวัดปุาหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดปุาหมาก     15,000             15,000 
อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ     15,000             15,000 



เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

            484,000     484,000 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร ่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

            436,000     436,000 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

            484,000     484,000 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างค า สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

            552,000     552,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

    20,000             20,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

    30,000             30,000 
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