
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
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  ด้วย สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2562 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 และได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
 

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน ได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562 และข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 เทศบาลต าบล
บ้านแหวน จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

              บัดน้ีถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวนอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหวนจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลัง

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
สถำนะกำรเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 95,547,969.42 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 39,748,127.85 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 35,402,338.96 บำท

1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 
0.00 บำท1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 85,155.20 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 6,057,089.98 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 ณ วันท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ.2562

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 78,537,685.20 บำท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร 6,279,143.21 บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 1,056,497.10 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 681,750.85 บำท

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 162,821.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท

หมวดภำษีจัดสรร 43,321,213.0
4

บำท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 27,036,260.0
0

บำท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 26,900.00 บำท



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 50,757,759.28 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง 18,402,343.3
7

บำท

บำท

งบด ำเนินงำน 9,416,656.81 บำท

(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงินอุดหนุน 2,394,904.10 บำท

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 26,900.00 บำท

(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,622,474.00 บำท

(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

งบลงทุน 3,826,290.00 บำท

งบรำยจ่ำยอ่ืน 0.00 บำท

งบบุคลำกร 16,717,565.0
0



รายรับจริง ปี  
2561

ประมาณการ ปี 
2562

ประมาณการ ปี 
2563

5,947,927.64 5,870,000.00 5,870,000.00

1,140,212.10 1,105,600.00 1,148,600.00

742,075.22 901,000.00 741,000.00

92,840.67 231,700.00 94,700.00

7,923,055.63 8,108,300.00 7,854,300.00

47,574,984.67 41,491,700.00 46,543,000.00

47,574,984.67 41,491,700.00 46,543,000.00

25,251,317.00 30,400,000.00 26,002,700.00

25,251,317.00 30,400,000.00 26,002,700.00

80,749,357.30 80,000,000.00 80,400,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

ค าแถลงงบประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง

เทศบาลต าบลบ้านแหวน
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายจ่ายจริงปี 
2561

ประมาณการ ปี 
2562

ประมาณการ ปี 
2563

งบกลาง 18,839,387.03 26,144,348.00 25,088,421.00

งบบุคลากร 18,793,409.81 21,977,800.00 22,763,800.00

งบด าเนินงาน 10,761,620.11 18,180,852.00 21,273,239.00

งบลงทุน 4,525,132.00 11,296,000.00 8,796,540.00

งบรายจ่ายอ่ืน 29,425.00 40,000.00 40,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,003,340.00 2,361,000.00 2,438,000.00

54,952,313.95 80,000,000.00 80,400,000.00

54,952,313.95 80,000,000.00 80,400,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



แผนงานงบกลาง 25,088,421

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 80,400,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน 15,374,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,710,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,261,939

แผนงานสาธารณสุข 5,497,590

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,665,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,242,500

ของ เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



งบ

8,477,000 3,327,400 11,804,400

3,072,000 0 3,072,000

5,405,000 3,327,400 8,732,400

6,743,600 1,205,600 8,389,200

1,618,400 367,000 1,985,400

3,860,200 685,000 4,985,200

630,000 153,600 783,600

635,000 0 635,000

411,700 0 411,700

137,700 0 137,700

274,000 0 274,000

40,000 0 40,000

40,000 0 40,000

20,000 0 20,000

20,000 0 20,000

15,692,300 4,533,000 20,665,300         รวม 440,000

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

    รายจ่ายอ่ืน 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0

งบรายจ่ายอ่ืน 0

    ค่าวัสดุ 0

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบด าเนินงาน 440,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 440,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

รวม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน งานบริหาร
ท่ัวไป

งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

งานบริหารงาน
คลัง



งบ

1,700,000 1,700,000

1,700,000 1,700,000

64,200 424,200

64,200 64,200

0 230,000

0 130,000

0 118,300

0 118,300

1,764,200 2,242,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม 478,300

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 230,000

    ค่าวัสดุ 130,000

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

งบลงทุน 118,300

    ค่าครุภัณฑ์ 118,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 360,000

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย

งบบุคลากร 0



งบ

1,207,000 0 3,339,000

1,207,000 0 3,339,000

648,600 830,000 3,874,439

134,600 0 192,200

464,000 0 1,596,950

50,000 80,000 1,335,289

0 750,000 750,000

40,500 0 40,500

40,500 0 40,500

0 0 2,008,000

0 0 2,008,000

1,896,100 830,000 9,261,939

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

รวม

2,395,839

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา

    เงินอุดหนุน 2,008,000

 รวม 6,535,839

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

งบเงินอุดหนุน 2,008,000

    ค่าตอบแทน 57,600

    ค่าใช้สอย 1,132,950

    ค่าวัสดุ 1,205,289

งบบุคลากร 2,132,000
    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

2,132,000

งบด าเนินงาน



งบ

2,506,000 2,986,000

2,506,000 2,986,000

2,016,300 2,106,300

261,300 261,300

1,030,000 1,070,000

725,000 775,000

145,290 145,290

145,290 145,290

260,000 260,000

260,000 260,000

4,927,590 5,497,590

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน

รวม

40,000

    ค่าวัสดุ 50,000

งบบุคลากร 480,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 480,000

งบด าเนินงาน 90,000

    เงินอุดหนุน 0

รวม               570,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบเงินอุดหนุน 0

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย



งบ

2,934,400 0 0 0 2,934,400

2,934,400 0 0 0 2,934,400

1,209,100 650,000 0 2,500,000 4,359,100

249,100 0 0 0 249,100

800,000 0 0 2,500,000 3,300,000

160,000 650,000 0 0 810,000

327,450 7,303,300 450,000 0 8,080,750

127,450 0 0 0 127,450

200,000 7,303,300 450,000 0 7,953,300

รวม 4,470,950 7,953,300 450,000 2,500,000 15,374,250

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

งานไฟฟ้า
ถนน

งาน
สวนสาธารณะ

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล

รวม

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์
    ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)
งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ



งบ

480,000

480,000

รวม 480,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

480,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

งบด าเนินงาน 480,000

    ค่าใช้สอย 480,000



งาน

งบ

1,095,000 465,000 0 1,560,000

685,000 465,000 0 1,150,000

230,000 0 0 230,000

180,000 0 0 180,000

0 120,000 30,000 150,000

0 120,000 30,000 150,000

 รวม 1,095,000 585,000 30,000 1,710,000

    เงินอุดหนุน

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

 ค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว

รวม



งบ

80,000 80,000

50,000 50,000

30,000 30,000

รวม 80,000 80,000

    ค่าวัสดุ

แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย



งบ

25,088,421 25,088,421

25,088,421 25,088,421

รวม 25,088,421 25,088,421

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

งบกลาง

    งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวม



ยอดรวม

20,665,300

2,242,500

9,261,939

5,497,590

15,374,250

480,000

1,710,000

80,000

25,088,421

80,400,000

ยอดรวม

0

ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบ้านแหวน

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

          โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนและโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 
80,400,000 บาทข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 80,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

งบ

รวมรายจ่าย



ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวนมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

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

(นายชุมพร  จาปัญญะ)
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน

เห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงนาม)..................................................
(นางสาวนิติยา พงษ์พานิช)

ต าแหน่ง นายอ าเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน



ปี 2560 ปี 2561

0.00 0.00 100.00

4,009,224.71 4,502,349.81 -99.77

173,712.25 165,594.83 -97.06

1,265,002.00 1,279,983.00 0.00

5,447,938.96 5,947,927.64

6,683.30 6,508.70 0.00

33,921.00 29,003.40 -11.76

972,360.00 938,840.00 4.44

2,620.00 1,630.00 -38.46

2,217.00 9,710.00 0.00

7,650.00 5,500.00 -31.25

0.00 0.00 0.00

อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่

 

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%)

ปี 2563

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,048,733.17 4,400,000.00 % 10,000.00

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 0.00 % 4,555,000.00

     ภำษีป้ำย 1,237,741.00 1,300,000.00 % 1,300,000.00

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 152,174.80 170,000.00 % 5,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 4,438,648.97 5,870,000.00 5,870,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 94,204.30 34,000.00 % 30,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 8,148.00 6,500.00 % 6,500.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 3,360.00 2,600.00 % 1,600.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,117,320.00 900,000.00 % 940,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 6,050.00 8,000.00 % 5,500.00

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 160.00 2,500.00 % 2,500.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถ่ิน 0.00 2,000.00 % 2,000.00



ปี 2560 ปี 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%)

ปี 2563

50,278.40 66,620.00 11.67

460.00 540.00 0.00

0.00 0.00 0.00

41,300.00 46,700.00 -6.00

17,500.00 28,200.00 40.00

0.00 0.00 -33.33

0.00 0.00 0.00

4,540.00 3,420.00 -30.00

250.00 490.00 0.00

1,108.80 3,050.00 50.00

1,140,888.50 1,140,212.10

869,371.95 742,075.22 -17.78

500.00 0.00 0.00

869,871.95 742,075.22

1,760.00 0.00 0.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 118,838.00 60,000.00 % 67,000.00

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 2,500.00 % 2,500.00

     ค่ำปรับอ่ืน ๆ 0.00 2,000.00 % 2,000.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 
200 ตำรำงเมตร

17,000.00 20,000.00 % 28,000.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ

40,100.00 50,000.00 % 47,000.00

     ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 0.00 5,000.00 % 5,000.00

     ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 0.00 3,000.00 % 2,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำย
เสียง

30.00 500.00 % 500.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 4,718.80 5,000.00 % 3,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,410,929.10 1,105,600.00 1,148,600.00

     ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 1,000.00 2,000.00 % 3,000.00

     ดอกเบ้ีย 934,953.97 900,000.00 % 740,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 965,268.71 901,000.00 741,000.00

     รำยได้จำกทรัพย์สินอ่ืน ๆ 30,314.74 1,000.00 % 1,000.00

     ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 600.00 1,700.00 % 1,700.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด



ปี 2560 ปี 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%)

ปี 2563

205,000.00 39,500.00 -80.00

13,531.00 53,340.67 76.67

220,291.00 92,840.67

755,883.99 1,211,983.48 50.00

9,065,457.93 10,230,298.4
4

12.09

5,189,698.54 5,741,645.59 9.62

754,586.56 598,002.22 -20.00

2,201,467.72 0.00 0.00

5,305,278.22 8,630,800.19 6.76

109,789.34 79,706.00 -27.27

68,494.54 67,091.75 -4.29

17,077,826.0
0

21,013,407.0
0

15.46

30.00 2,050.00 100.00

0.00 0.00 -20.00

40,528,512.8
4

47,574,984.6
7

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 37,789.00 30,000.00 % 53,000.00

     ค่ำขำยแบบแปลน 80,000.00 200,000.00 % 40,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,389.00 231,700.00 94,700.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,784,198.46 9,100,000.00 % 10,200,000.00

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 325,654.21 800,000.00 % 1,200,000.00

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 625,410.89 750,000.00 % 600,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 5,130,422.31 5,200,000.00 % 5,700,000.00

     ภำษีสรรพสำมิต 4,629,889.72 8,055,700.00 % 8,600,000.00

     ภำษีสุรำ 2,152,427.70 0.00 % 0.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 73,053.64 70,000.00 % 67,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 55,310.29 110,000.00 % 80,000.00

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 0.00 1,000.00 % 2,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม
ประมวลกฎหมำยท่ีดิน

13,604,271.00 17,400,000.00 % 20,090,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 35,384,886.22 41,491,700.00 46,543,000.00

     ภำษีจัดสรรอ่ืนๆ 4,248.00 5,000.00 % 4,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป



ปี 2560 ปี 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง 
(%)

ปี 2563

24,080,347.0
0

25,251,317.0
0

-14.46

24,080,347.0
0

25,251,317.0
072,287,850.2

5
80,749,357.3

0

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

8,039,526.00 30,400,000.00 % 26,002,700.00

รวมทุกหมวด 50,357,648.00 80,000,000.00 80,400,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,039,526.00 30,400,000.00 26,002,700.00
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 940,000

   ประมาณการต้ังรับไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค่านวณซ่ึงเป็นรายได้ท่ี
ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสัดส่วนท่ีจัดสรรให้

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 30,000

   ประมาณการต้ังรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค่านวณ ถือปฏิบัติตามกฏ
กระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 2 และข้อ 3

   ประมาณการต้ังรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค่านวณและตามจ่านวนผู้ท่ี
อยู่ในข่ายต้องช่าระภาษีป้าย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,148,600

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 6,500

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 5,000

   ประมาณการต้ังรับไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย 1,300,000

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10,000

   ประมาณการต้ังรับไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 5,870,000

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 4,555,000

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 80,400,000   บาท  แยกเป็น

เทศบาลต่าบลบ้านแหวน

อ่าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

   ประมาณการต้ังรับไว้เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
และพระราชบัญญัติภาษีบ่ารุงท้องท่ี ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
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จ านวน บาทค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

28,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 47,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าปรับอ่ืน ๆ 2,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,500

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าปรับการผิดสัญญา 67,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,500

   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 2,000

   ประมาณการต้ังรับไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค่านวณและถือปฏิบัติตาม
กฏกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,500

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

   ประมาณการต้ังรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค่านวณ

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,600
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   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 53,000

ค่าจ าหน่ายเศษของ 1,700

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าขายแบบแปลน 40,000

รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 1,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 94,700

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 741,000

ดอกเบ้ีย 740,000

   ประมาณการต้ังรับไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว ตามอัตราดอกเบ้ียของธนาคารและจ่านวน
เงินสะสมของเทศบาลท่ีฝากธนาคารไว้เป็นเกณฑ์ในการค่านวณ

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 3,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,500

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 500

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 5,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 2,000
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 2,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 4,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 20,090,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าภาคหลวงแร่ 80,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 67,000

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ภาษีสรรพสามิต 8,600,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,700,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 600,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การ
รับจริง ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,200,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 46,543,000

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 1,200,000

   ประมาณการไว้ต่่ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ



รวม บาท

จ านวน บาทเงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า

26,002,700

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาเป็นเกณฑ์ในการ
ค่านวณต้ังรับ

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง 
ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการค่านวณต้ังรับ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 26,002,700



ปี 2560 ปี 2561

725,760.00 725,760.00 0.8 %
180,000.00 180,000.00 33.33 %
180,000.00 180,000.00 33.33 %
207,360.00 207,360.00 2.86 %

1,555,200.00 1,555,200.00 3.85 %

2,848,320.00 2,848,320.00

3,040,856.00 3,186,942.85 10.44 %

139,015.00 138,000.00 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 725,760.00 750,000.00 756,000
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 180,000.00 180,000.00 240,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน 2,709,304.85 3,650,000.00 4,031,000

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,555,200.00 1,560,000.00 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,880,000.00 3,072,000

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 180,000.00 180,000.00 240,000
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

207,360.00 210,000.00 216,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 79,800.00 138,000.00 138,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
199,500.00 172,000.00 0 %
231,060.00 238,560.00 0 %
718,560.00 700,100.00 33.33 %
45,900.00 45,400.00 0 %

4,374,891.00 4,481,002.85

7,223,211.00 7,329,322.85

7,900.00 60,100.00 85.45 %

12,556.00 10,120.00 0 %
44,400.00 53,040.00 0 %

117,000.00 168,000.00 50.2 %
57,270.00 41,800.00 14.46 %

0.00 0.00 -100 %
239,126.00 333,060.00

484,105.76 530,386.66 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 84,470.00 50,000.00 50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,281,209.85 4,774,000.00 5,405,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 229,780.00 0.00 0
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,000,555.00 750,000.00 1,000,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 177,300.00 186,000.00 186,000

ค่ำเบ้ียประชุม 12,556.00 20,000.00 20,000
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 48,800.00 60,000.00 60,000

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

11,600.00 550,000.00 1,020,000

รวมงบบุคลากร 7,129,529.85 7,654,000.00 8,477,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 488,590.96 0.00 0

เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 0.00 50,000.00 0
รวมค่าตอบแทน 214,141.00 1,040,600.00 1,618,400

ค่ำเช่ำบ้ำน 74,000.00 295,600.00 444,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 67,185.00 65,000.00 74,400

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 84,000.00 84,000
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0.00 100,000.00 100,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 6.96 %
0.00 0.00 -25.17 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 66.67 %
0.00 0.00 0 %

23,025.00 24,286.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
158,922.20 382,490.43 0 %

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำนักงำน 0.00 70,000.00 70,000
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) 0.00 20,000.00 20,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 0.00 276,000.00 295,200
ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 0.00 328,740.00 246,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 26,250.00 50,000.00 50,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

ค่ำเย็บหนังสือ ค่ำเข้ำปกหนังสือและค่ำถ่ำยเอกสำร 0.00 30,000.00 50,000
ค่ำรับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 0.00 20,000.00 20,000

ค่ำธรรมเนียม 0.00 10,000.00 10,000
ค่ำเบ้ียประกันภัย 0.00 15,000.00 15,000

6.)ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมนำ 116,700.00 0.00 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และ
นอกรำชอำณำจักร

0.00 300,000.00 300,000

4.)โครงกำรอบรมสัมมนำประจ ำปีพนักงำนเทศบำล และ
พนักงำนจ้ำง

90,660.00 0.00 0

5.) โครงกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ ำเภอหำงดง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

20,000.00 0.00 0

1.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร

52,762.42 0.00 0

2.)ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนน

12,270.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
88,500.00 210,100.00 48.15 %
13,990.00 15,380.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 12,961.30 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

23,670.00 0.00 0 %

614,763.00 0.00 0 %

90,175.00 66,900.84 100 %
0.00 0.00 100 %

211,724.70 253,220.30 36.36 %
1,708,875.66 1,495,725.53

โครงกำรฝึกอบรมคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำล 0.00 0.00 400,000
โครงกำรอบรมกฎหมำยแก่พนักงำนและประชำชนท่ัวไป
เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร

0.00 50,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำ 0.00 800,000.00 800,000
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ ำเภอหำงดง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 0.00 270,000.00 400,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุทำง 0.00 75,000.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 116,459.79 550,000.00 750,000
รวมค่าใช้สอย 923,693.17 3,148,740.00 3,860,200

โครงกำรอบรมสัมมนำประจ ำปีพนักงำนเทศบำล และ 0.00 100,000.00 200,000
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ ตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2540 แก่เจ้ำหน้ำท่ีและประชำชนท่ัวไป

0.00 0.00 50,000

โครงกำรอบรมกฎหมำยแก่พนักงำนและประชำชนท่ัวไป
เก่ียวกับพรบ.ข้อมูลข่ำวสำร

0.00 0.00 0

โครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพและศึกษำดูงำนคณะกรรมกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ินและองค์กรชุมชนต ำบลบ้ำนแหวน “ตำม
แนวทำงขับเคล่ือนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน”ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
189,254.00 157,432.00 0 %
14,204.50 15,087.00 0 %
13,578.00 26,856.00 0 %
10,186.50 10,014.50 0 %
5,800.00 25,450.00 0 %

193,494.90 160,418.30 0 %
700.00 600.00 0 %

49,640.00 48,640.00 0 %
476,857.90 444,497.80

302,941.94 341,660.72 14.29 %
6,540.00 6,783.00 0 %

57,824.44 44,980.35 0 %
48,963.00 33,911.00 0 %
43,096.02 100,012.37 0 %

459,365.40 527,347.44
2,884,224.96 2,800,630.77

0.00 0.00 0 %

วัสดุก่อสร้ำง 9,405.00 30,000.00 30,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 23,500.00 50,000.00 50,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 18,951.38 30,000.00 30,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 29,860.00 40,000.00 40,000

วัสดุส ำนักงำน 72,567.00 220,000.00 220,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 370,584.91 350,000.00 400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,740.00 50,000.00 50,000
รวมค่าวัสดุ 394,850.17 630,000.00 630,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 190,826.79 200,000.00 200,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 479,868.51 585,000.00 635,000
รวมงบด าเนินงาน 2,012,552.85 5,404,340.00 6,743,600

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 26,892.00 40,000.00 40,000
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 19,426.92 100,000.00 100,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 9,002.00 15,000.00 15,000
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 53,962.68 80,000.00 80,000

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 94,500.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 29,000.00 -100 %
0.00 5,900.00 -100 %

60,000.00 0.00 0 %
63,000.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 33,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 82,283.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

12,000.00 0.00 0 %
99,000.00 0.00 0 %

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 0.00 30,800.00 0
จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท ำงำน 0.00 14,400.00 0

ตู้เหล็ก ขนำด 2 บำน (มอก.) 0.00 0.00 0
โต๊ะหมู่บูชำ 0.00 0.00 8,500

จัดซ้ือโต๊ะเหล็กขำพับ 0.00 0.00 0
ตู้สำขำโทรศัพท์ 0.00 60,000.00 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 0.00 0.00 0
จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กขำพับ 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1) เพ่ือจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหวน จ ำนวน 20 ชุด

90,000.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
1.) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนำด 2 ตัน ปริมำตรกระบอก
สูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ จ ำนวน 1 คัน

940,000.00 0.00 0

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองเสียงห้องประชุมศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้แกะสลักต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 0.00 0

จอรับภำพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอรับภำพแบบต้ังพ้ืน จ ำนวน 2 0.00 5,000.00 0
จัดซ้ือเคร่ืองเสียงตู้ล ำโพงเอนกประสงค์ จ ำนวน 2 ชุด 0.00 0.00 0

กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล 0.00 27,300.00 0
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 27,700



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 24,000.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 15,200.00 0 %
0.00 11,700.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 218.7

5
%

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
234,000.00 251,083.00

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 0.00 0.00 18,700

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 3 เคร่ือง 0.00 0.00 0
เคร่ืองท ำน้ ำร้อน 0.00 15,000.00 0

1.) เคร่ืองตัดหญ้ำ (แบบน่ังขับ) 179,000.00 0.00 0
เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0.00 0.00 17,500

แฟลชกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล 0.00 10,500.00 0
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0.00 16,000.00 51,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 0.00 0.00 4,300

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network  
จ ำนวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 0.00 22,000.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ ำนวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0

เคร่ืองป๊ัมน้ ำ 0.00 5,000.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 1,303,500.00 213,500.00 137,700

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 0.00 3,500.00 0
ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟขนำด 800 VA 0.00 0.00 10,000
จัดซ้ือจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 
น้ิว จ ำนวน 1 จอ

0.00 4,000.00 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

107,100.00 0.00 0 %

107,100.00 0.00
341,100.00 251,083.00

29,425.00 29,425.00 0 %
0.00 0.00 0 %

29,425.00 29,425.00
29,425.00 29,425.00

20,000.00 0.00 0 %

โครงกำรจัดท ำประตูบำนเล่ือนอัตโนมัติอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 0.00 113,000

โครงกำรปรับปรุงเวที ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้ำน
แหวน (ศูนย์ไชโย)

0.00 0.00 161,000

1.) โครงกำรก่อสร้ำงผนังกระจกห้องให้ค ำปรึกษำทำง 38,900.00 0.00 0
2) โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำน 200,000.00 0.00 0

อำคำรต่ำง ๆ

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 238,900.00 0.00 274,000
รวมงบลงทุน 1,542,400.00 213,500.00 411,700

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้ำนแหวน

0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน 63,850.00 40,000.00 40,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 63,850.00 40,000.00 40,000

รำยจ่ำยอ่ืน 63,850.00 0.00 0
ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 0.00 40,000.00 40,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %

20,000.00 0.00
20,000.00 0.00

10,497,960.9
6

10,410,461.6
2

0.00 22,520.00 0 %

30,255.50 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 700 %

30,255.50 22,520.00
30,255.50 22,520.00
30,255.50 22,520.00

รวมงานบริหารท่ัวไป 10,748,332.70 13,331,840.00 15,692,300

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ ำเภอหำงดง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 20,000.00 20,000

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  แผนพัฒนำ
สำมปี แผนกำรด ำเนินงำน และแผนชุมชนของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 0.00 0

โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปี 23,594.00 0.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินและแผน
ชุมชนของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 40,000.00 40,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบด าเนินงาน 23,594.00 90,000.00 440,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 23,594.00 90,000.00 440,000

โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 0.00 50,000.00 400,000
รวมค่าใช้สอย 23,594.00 90,000.00 440,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

1,615,700.00 1,732,558.00 5.85 %

67,200.00 67,200.00 0 %
85,200.00 85,200.00 0 %

238,560.00 250,140.00 9.62 %
224,725.00 325,700.00 26.32 %
19,856.00 34,920.00 0 %

2,251,241.00 2,495,718.00

2,251,241.00 2,495,718.00

0.00 0.00 33.33 %

0.00 8,740.00 0 %
178,250.00 178,700.00 46.67 %

5,510.00 9,150.00 80 %
183,760.00 196,590.00

0.00 0.00 0 %

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 233,500.00 260,000.00 285,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 143,880.00 380,000.00 480,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 68,470.00 67,200.00 67,200
เงินประจ ำต ำแหน่ง 80,700.00 85,200.00 85,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน 1,332,880.27 2,240,000.00 2,371,000

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0.00 45,000.00 60,000

รวมงบบุคลากร 1,877,220.27 3,071,400.00 3,327,400

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 17,790.00 39,000.00 39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,877,220.27 3,071,400.00 3,327,400

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,380.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 3,520.00 10,000.00 18,000
รวมค่าตอบแทน 139,320.00 260,000.00 367,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 6,800.00 25,000.00 25,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 129,000.00 180,000.00 264,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

34,904.00 96,318.92 0 %

60,700.00 108,100.00 36.36 %
0.00 66,400.00 -20 %
0.00 0.00 100 %

9,750.00 7,314.00 150 %
105,354.00 278,132.92

59,414.00 59,844.00 66.67 %
30,403.62 0.00 0 %

489.54 901.74 0 %

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร

7,004.00 0.00 0

ค่ำธรรมเนียม 0.00 10,000.00 10,000
ค่ำเย็บหนังสือค่ำเข้ำปกหนังสือและค่ำถ่ำยเอกสำรแบบพิมพ์ 0.00 50,000.00 25,000

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 20,000
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0.00 0.00 30,000

โครงกำรปรับปรุงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 250,000.00 200,000
โครงกำรฝึกอบรมภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง เทศบำลต ำบล
บ้ำนแหวน

0.00 0.00 100,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร

0.00 100,000.00 100,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 0.00 110,000.00 150,000

(3)ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมนำ 41,100.00 0.00 0
2.) โครงกำรปรับปรุงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง จังหวัด
เชียงใหม่

18,530.00 0.00 0

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 0.00 0
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 730.37 3,600.00 3,600

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 84,618.00 60,000.00 100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 12,485.00 20,000.00 50,000
รวมค่าใช้สอย 80,499.00 550,000.00 685,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
26,800.00 47,164.00 0 %

117,107.16 107,909.74
406,221.16 582,632.66

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

0.00 0.00 0 %

0.00 30,400.00 0 %
0.00 3,380.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %

3,150.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

3,150.00 49,780.00
3,150.00 49,780.00

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รวมงบด าเนินงาน 326,167.37 923,600.00 1,205,600
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,000.00 50,000.00 50,000
รวมค่าวัสดุ 106,348.37 113,600.00 153,600

จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ 0.00 10,000.00 0
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน ส ำหรับใส่เอกสำร 0.00 5,500.00 0
จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 0.00 9,600.00 0

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 0.00 0.00 0
จัดซ้ือตู้จัดเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 0.00 11,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 0.00 60,000.00 0
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0.00 0.00 0
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0.00 5,000.00 0

(1) จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพน่ิง ระบบดิจิตอล 9,990.00 0.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมงบลงทุน 9,990.00 108,200.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3

0.00 7,100.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,990.00 108,200.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
2,660,612.16 3,128,130.66

13,188,828.6
2

13,561,112.2
8

166,740.00 179,630.00 4.76 %
0.00 0.00 0 %

1,256,520.00 1,071,135.00 -3.82 %

138,800.00 107,125.00 -21.43 %

1,562,060.00 1,357,890.00

1,562,060.00 1,357,890.00

28,050.00 9,200.00 837.5 %
0.00 0.00 -58 %

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,985,304.34 17,525,040.00 20,665,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 2,213,377.64 4,103,200.00 4,533,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 5,358.00 0.00 0
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 996,385.00 1,310,000.00 1,260,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน 139,006.00 315,000.00 330,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร

ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน 15,000.00 6,400.00 60,000

รวมงบบุคลากร 1,263,624.00 1,765,000.00 1,700,000

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 122,875.00 140,000.00 110,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,263,624.00 1,765,000.00 1,700,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 10,000.00 4,200



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
28,050.00 9,200.00
28,050.00 9,200.00

413,500.00 0.00 0 %

0.00 15,200.00 0 %
0.00 1,690.00 0 %
0.00 78,110.00 0 %

413,500.00 95,000.00
413,500.00 95,000.00

2,003,610.00 1,462,090.00

0.00 0.00 0 %

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

รวมงบด าเนินงาน 15,000.00 16,400.00 64,200
งบลงทุน

รวมค่าตอบแทน 15,000.00 16,400.00 64,200

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0

คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 0.00 0.00 0
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0

โครงกำรติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี 
แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร (Outdoor 
Fixed Network Camera) จ ำนวน 5 จุด ภำยในเขตต ำบล
บ้ำนแหวน

0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,278,624.00 1,781,400.00 1,764,200

1.) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัยแก่เด็ก
นักเรียนในต ำบลบ้ำนแหวน

27,765.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 35,776.50 0 %

0.00 0.00 100 %
14,472.00 0.00 0 %
29,970.00 3,580.00 0 %

44,442.00 39,356.50

49,800.00 49,459.00 0 %
0.00 7,650.00 0 %

49,800.00 57,109.00
94,242.00 96,465.50

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัยแก่เด็กนักเรียน
ในต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 0.00 0

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 0.00 0.00 50,000

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 0.00 0.00 50,000
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 0.00 100,000.00 100,000

2.) โครงกำรปรองดองสมำนฉันท์ 8,000.00 0.00 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 50,000.00 50,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 49,950.00 80,000.00 80,000

รวมค่าใช้สอย 35,765.00 130,000.00 230,000
ค่าวัสดุ

โครงกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
สร้ำงควำมสุขย่ังยืนเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 30,000.00 30,000

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ 0.00 5,000.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 49,950.00 130,000.00 130,000
รวมงบด าเนินงาน 85,715.00 260,000.00 360,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ ำท่ี ขนำด 
10 วัตต์

0.00 28,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

0.00 0.00 0 %

35,000.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

35,000.00 0.00
35,000.00 0.00

129,242.00 96,465.50
2,132,852.00 1,558,555.50

857,305.00 904,140.00 5.56 %
42,000.00 42,000.00 0 %

108,000.00 143,419.28 0 %
12,000.00 15,935.54 0 %

1,019,305.00 1,105,494.82

1,019,305.00 1,105,494.82

ครุภัณฑ์อ่ืน
จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0.00 20,000.00 0

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 47,490.00 0.00 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,411,829.00 2,094,400.00 2,242,500

แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน 47,490.00 53,000.00 118,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 133,205.00 313,000.00 478,300

ติดต้ังถังดับเพลิงประจ ำชุมชน 0.00 0.00 118,300
รวมค่าครุภัณฑ์ 47,490.00 53,000.00 118,300

เงินประจ ำต ำแหน่ง 41,435.48 42,000.00 42,000
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 201,605.00 108,000.00 108,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน 767,167.72 990,000.00 1,045,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร 1,022,208.20 1,152,000.00 1,207,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000.00 12,000.00 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,022,208.20 1,152,000.00 1,207,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

0.00 840.00 0 %
0.00 70,000.00 15.38 %
0.00 2,400.00 -4 %
0.00 73,240.00

70,000.00 77,000.00 0 %
0.00 0.00 7.17 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

17,080.00 19,108.00 0 %
24,500.00 57,700.00 0 %

0.00 2,290.00 359.7
7

%
111,580.00 156,098.00

30,000.00 29,991.00 0 %
20,000.00 18,900.00 0 %

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 5,000.00 5,000

งบด าเนินงาน

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,500.00 0.00 0
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0.00 293,000.00 314,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 119,000.00 134,600
ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 104,000.00 120,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 10,000.00 9,600

2.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมนำ 17,000.00 0.00 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 40,000.00 40,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 23,812.00 0.00 0

ค่ำธรรมเนียม 0.00 5,000.00 5,000
ค่ำเย็บหนังสือค่ำเข้ำปกหนังสือและค่ำถ่ำยเอกสำรแบบพิมพ์ 0.00 5,000.00 5,000

วัสดุส ำนักงำน 40,000.00 30,000.00 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,100.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 43,712.00 411,700.00 464,000
ค่าวัสดุ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 0.00 60,000.00 60,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 400.00 8,700.00 40,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
50,000.00 48,891.00

161,580.00 278,229.00

5,400.00 0.00 0 %
0.00 6,000.00 0 %
0.00 11,000.00 0 %

0.00 30,400.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 3,380.00 100 %

5,400.00 50,780.00
5,400.00 50,780.00

1,186,285.00 1,434,503.82

1,410,611.00 1,475,540.00 -5.22 %

0.00 17,500.00 0 %

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท ำงำนและเก้ำอ้ี 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 69,100.00 50,000.00 50,000
รวมงบด าเนินงาน 112,812.00 580,700.00 648,600

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 0.00 0.00 10,000
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0.00 0.00 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0.00 0.00 17,000

จัดซ้ือโต๊ะ เก้ำอ้ี ท ำงำน 0.00 0.00 0
ตู้เหล็ก ขนำด 2 บำน (มอก.) 0.00 11,000.00 11,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,135,020.20 1,743,700.00 1,896,100

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 11,000.00 40,500
รวมงบลงทุน 0.00 11,000.00 40,500

เงินเดือนพนักงำน 0.00 1,800,000.00 1,706,000

เงินวิทยฐำนะ 0.00 42,000.00 42,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
230,280.00 282,240.00 3.33 %

0.00 5,000.00 0 %
1,640,891.00 1,780,280.00

1,640,891.00 1,780,280.00

0.00 0.00 100 %
2,400.00 4,050.00 -4 %
2,400.00 4,050.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 2,214,000.00 2,132,000

รวมงบบุคลากร 0.00 2,214,000.00 2,132,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 360,000.00 372,000
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 12,000.00 12,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 10,000.00 57,600
ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 0.00 48,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 10,000.00 9,600

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

3.) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

132,240.00 0.00 0

 4.) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมทอง

175,680.00 0.00 0

1.) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

165,920.00 0.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
 2.) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้ำวบุญเรือง

117,120.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %

29,988.00 22,106.00 0 %
27,808.00 19,856.00 0 %
14,679.00 0.00 0 %

0.00 24,942.00 0 %
27,450.00 24,810.00 0 %

0.00 151,700.00 0 %

34,000.00 52,700.00 0 %

0.00 196,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 30 %

0.00 0.00 -20.69 %

0.00 0.00 -16.67 %

5.) โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี ศพด. 
จ ำนวน 4 แห่ง

21,630.00 0.00 0

โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง 0.00 35,000.00 35,000
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

0.00 0.00 0

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็กและบุคลำกร 0.00 0.00 0
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็กและบุคลำกรทำงกำร 0.00 40,000.00 40,000

โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 0.00 40,000.00 40,000
โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำร 0.00 35,000.00 35,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

0.00 49,300.00 39,100

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมทอง

0.00 51,000.00 42,500

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

0.00 68,000.00 68,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ำวบุญเรือง

0.00 51,000.00 66,300

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กท้ำวบุญเรือง

0.00 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 5.56 %

0.00 0.00 -42.86 %

0.00 0.00 -26.32 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 30 %

0.00 0.00 -20.69 %

0.00 0.00 -16.67 %

196,000.00 118,900.00 0 %

126,940.00 151,900.00 0 %

173,920.00 68,000.00 0 %

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำร
กลำงวัน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

0.00 196,000.00 196,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำร
กลำงวัน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ำวบุญเรือง

0.00 147,000.00 191,100

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
หนังสือเรียน/อุปกรณ์กำรเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

0.00 23,730.00 13,560

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
หนังสือเรียน/อุปกรณ์กำรเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมทอง

0.00 21,470.00 15,820

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
หนังสือเรียน/อุปกรณ์กำรเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

0.00 33,900.00 33,900

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
หนังสือเรียน/อุปกรณ์กำรเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ำวบุญเรือง

0.00 20,340.00 21,470

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

0.00 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

0.00 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กท้ำวบุญเรือง

0.00 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำร
กลำงวัน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

0.00 142,100.00 112,700

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำร
กลำงวัน)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมทอง

0.00 147,000.00 122,500



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
151,900.00 129,500.00 0 %

68,000.00 0.00 0 %

57,800.00 0.00 0 %

52,700.00 101,500.00 0 %

0.00 0.00 100 %

961,185.00 1,061,914.00

1,014,230.86 842,964.50 1.78 %

1,014,230.86 842,964.50

1,977,815.86 1,908,928.50

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมทอง

0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 612,590.00 1,100,840.00 1,132,950

ค่าวัสดุ

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมทอง

0.00 0.00 0

เงินส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0.00 0.00 60,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กช่ำงค ำหลวง

0.00 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่

0.00 0.00 0

เงินอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 1,576,021.06 2,295,052.00 2,395,839

งบเงินอุดหนุน

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 963,431.06 1,184,212.00 1,205,289

รวมค่าวัสดุ 963,431.06 1,184,212.00 1,205,289



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
1,905,000.00 1,888,340.00 0 %

0.00 0.00 14.05 %

0.00 0.00 3.67 %

0.00 0.00 2.48 %

0.00 0.00 -7.97 %

1,905,000.00 1,888,340.00

1,905,000.00 1,888,340.00

5,523,706.86 5,577,548.50

70,350.00 70,350.00 0 %
70,350.00 70,350.00

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,220,000.00 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 2,220,000.00 1,956,000.00 2,008,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,220,000.00 1,956,000.00 2,008,000

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัด
จอมทอง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน (สพฐ.)

0.00 484,000.00 496,000

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดช่ำง
ค ำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(สพฐ.)

0.00 552,000.00 508,000

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำน
ท้ำวบุญเรือง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน (สพฐ.)

0.00 484,000.00 552,000

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนไร่ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)

0.00 436,000.00 452,000

วัสดุส ำนักงำน 76,860.00 80,000.00 80,000
รวมค่าวัสดุ 76,860.00 80,000.00 80,000

งบด าเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,796,021.06 6,465,052.00 6,535,839

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

ค่าสาธารณูปโภค



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
365,940.00 365,940.00 0 %
365,940.00 365,940.00
436,290.00 436,290.00
436,290.00 436,290.00

7,146,281.86 7,448,342.32

744,221.00 880,740.00 5.57 %
42,000.00 42,000.00 0 %

799,940.00 935,333.34 0 %
89,032.00 104,000.00 0 %

1,675,193.00 1,962,073.34

1,675,193.00 1,962,073.34

113,400.00 123,540.00 0 %
99,000.00 114,000.00 50 %

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 137,850.00 830,000.00 830,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,068,891.26 9,038,752.00 9,261,939

รวมค่าสาธารณูปโภค 60,990.00 750,000.00 750,000
รวมงบด าเนินงาน 137,850.00 830,000.00 830,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 60,990.00 750,000.00 750,000

เงินเดือนพนักงำน 550,247.10 970,000.00 1,024,000
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,312,247.10 2,452,000.00 2,506,000

รวมงบบุคลากร 1,312,247.10 2,452,000.00 2,506,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 648,000.00 1,296,000.00 1,296,000
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 72,000.00 144,000.00 144,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 105,300.00 70,000.00 70,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 69,600.00 120,000.00 180,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
7,400.00 1,600.00 -24.67 %

0.00 0.00 0 %
219,800.00 239,140.00

1,680.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
18,840.00 0.00 0 %

0.00 19,860.64 0 %

0.00 21,300.00 0 %
7,500.00 0.00 0 %

29,990.00 0.00 0 %
99,401.50 106,576.20 0 %

0.00 0.00 0 %

รวมค่าตอบแทน 183,614.00 205,000.00 261,300
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 15,000.00 11,300
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 8,714.00 0.00 0

ค่ำธรรมเนียม 0.00 10,000.00 10,000
ค่ำเย็บหนังสือค่ำเข้ำปกหนังสือและค่ำถ่ำยเอกสำร 0.00 10,000.00 10,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0.00 20,000.00 20,000
ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

0.00 7,200.00 0

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 20,000.00 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมนำ 0.00 40,000.00 40,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 0.00 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร

0.00 20,000.00 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

4.) โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 125,071.20 0.00 0

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบำดใน 0.00 30,000.00 30,000

โครงกำร Big Cleaning Day ประจ ำปี 2560 0.00 0.00 0
โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 150,000.00 150,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
12,510.00 0.00 0 %

0.00 29,000.00 0 %
0.00 45,000.00 300 %

65,910.00 0.00 0 %
0.00 23,000.00 0 %
0.00 0.00 25 %
0.00 23,280.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
72,725.00 73,951.30 0 %

308,556.50 341,968.14

13,760.00 26,487.00 0 %
47,600.00 0.00 0 %
2,900.00 24,200.00 25 %

214,143.01 323,389.20 0 %

โครงกำรคุมก ำเนิดสุนัขและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 0.00 0.00 0
โครงกำรจัดหำภำชนะในกำรคัดแยกขยะ 0.00 20,000.00 80,000

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 0.00 0.00 0

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

0.00 0.00 90,000

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำนศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภร
วลัยลักษณ์ อัครำชกุมำรี

0.00 50,000.00 0

โครงกำรลดขยะในชุมชน 0.00 80,000.00 100,000
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนคัดแยกขยะ 0.00 30,000.00 30,000

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้ำน/ชุมชน 0.00 0.00 0
โครงกำรรณรงค์ท ำควำมสะอำด (Big cleanning day) 0.00 50,000.00 50,000

วัสดุส ำนักงำน 10,111.00 30,000.00 30,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 254,860.63 837,200.00 1,030,000
ค่าวัสดุ

โครงกำรอำหำรปลอดภัย 0.00 0.00 80,000
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 129,789.43 300,000.00 300,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 52,800.00 80,000.00 100,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 195,492.86 500,000.00 500,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
12,960.00 10,080.00 0 %
10,140.00 6,760.00 0 %

301,503.01 390,916.20
829,859.51 972,024.34

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 3,800.00 0 %
0.00 11,400.00 0 %
0.00 6,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

7,800.00 0.00 0 %
0.00 7,700.00 0 %

15,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

รวมค่าวัสดุ 285,943.86 705,000.00 725,000
รวมงบด าเนินงาน 724,418.49 1,747,200.00 2,016,300

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 27,240.00 30,000.00 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00 15,000.00 15,000

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 0.00 0.00 4,800
ตู้เก็บแฟ้มเอกสำร 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 0.00 0.00 2,990

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขำวด ำ 0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 118,000

ตู้บำนเล่ือนกระจก 5 ฟุต 0.00 0.00 0
โต๊ะ แล ะเก้ำอ้ี ท ำงำน 0.00 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 0.00 0.00 17,000
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 0.00 10,000.00 0

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำชนิด Network
 แบบท่ี 1

0.00 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 น้ิว)

0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
3,090.00 0.00 100 %

26,790.00 28,900.00
26,790.00 28,900.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00
0.00 0.00

2,531,842.51 2,962,997.68

0.00 341,354.80 0 %
0.00 38,000.00 0 %
0.00 379,354.80
0.00 379,354.80

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0.00 0.00 2,500
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 10,000.00 145,290

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข

0.00 260,000.00 260,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 260,000.00 260,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน 0.00 10,000.00 145,290
งบเงินอุดหนุน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 432,000.00 432,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 260,000.00 260,000
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,036,665.59 4,469,200.00 4,927,590

ค่าใช้สอย

รวมงบบุคลากร 0.00 480,000.00 480,000
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 48,000.00 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 480,000.00 480,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 379,354.80

2,531,842.51 3,342,352.48

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 20,000.00 20,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 50,000.00 50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 30,000.00 30,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมนำ 0.00 40,000.00 40,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 40,000.00 40,000

รวมเงินอุดหนุน 97,500.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 97,500.00 0.00 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 97,500.00 0.00 0

รวมงบด าเนินงาน 0.00 90,000.00 90,000
งบเงินอุดหนุน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 97,500.00 570,000.00 570,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,134,165.59 5,039,200.00 5,497,590



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

1,559,520.00 1,743,876.00 6.73 %

67,200.00 67,200.00 0 %
85,200.00 85,200.00 0 %

403,490.00 434,000.00 1.65 %
46,252.00 53,000.00 0 %

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 60,000.00 0.00 0
รวมงบด าเนินงาน 60,000.00 0.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

1.) โครงกำรสงเครำะห์รำษฎรและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 60,000.00 0.00 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 65,000.00 0.00 0
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 65,000.00 0.00 0

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 5,000.00 0.00 0
รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 68,589.00 67,200.00 67,200
เงินประจ ำต ำแหน่ง 80,700.00 85,200.00 85,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงำน 1,451,830.23 2,020,000.00 2,156,000

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 249,115.00 545,000.00 554,000
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 34,605.00 72,000.00 72,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
2,161,662.00 2,383,276.00

2,161,662.00 2,383,276.00

0.00 1,680.00 100 %
84,000.00 90,000.00 61.29 %
8,918.75 10,150.00 8.39 %

92,918.75 101,830.00

108,900.00 19,530.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 41,293.20 66.67 %

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,884,839.23 2,789,400.00 2,934,400

รวมงบบุคลากร 1,884,839.23 2,789,400.00 2,934,400

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 6,020.00 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 8,522.50 45,300.00 49,100
รวมค่าตอบแทน 86,522.50 166,900.00 249,100

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 10,000.00 20,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000.00 111,600.00 180,000

ค่ำรังวัดแนวเขตท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ 0.00 20,000.00 20,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ

ค่ำธรรมเนียม 0.00 10,000.00 10,000
ค่ำเย็บหนังสือค่ำเข้ำปกหนังสือและค่ำถ่ำยเอกสำร 0.00 10,000.00 10,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0.00 100,000.00 100,000
ค่ำทดสอบคุณภำพน้ ำบำดำล 0.00 30,000.00 30,000

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และ นอก 0.00 30,000.00 50,000

1.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 8,844.00 0.00 0
2.) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมนำ 8,600.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 18,000.00 33.33 %

9,400.00 0.00 0 %
18,399.00 25,607.50 66.67 %

136,699.00 104,430.70

29,582.00 41,515.00 0 %
20,702.25 27,415.01 0 %

0.00 0.00 200 %
12,315.00 22,315.00 0 %
62,599.25 91,245.01

292,217.00 297,505.71

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 6,800.00 100 %
0.00 12,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 38,000.00 0 %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ 0.00 0.00 0
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,130.00 300,000.00 500,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมนำ 0.00 60,000.00 80,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 33,700.00 10,000.00 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,795.00 40,000.00 40,000

วัสดุส ำนักงำน 14,510.00 50,000.00 50,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,895.18 40,000.00 40,000

รวมค่าใช้สอย 38,594.00 560,000.00 800,000
ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
เก้ำอ้ีส ำนักงำน 0.00 0.00 5,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 79,900.18 140,000.00 160,000
รวมงบด าเนินงาน 205,016.68 866,900.00 1,209,100

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 729,000.00 0

ตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือนกระจก 0.00 0.00 6,800
โต๊ะท ำงำนและเก้ำอ้ี 0.00 0.00 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,400
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 26,000 0.00 0.00 72,000

รถจักรยำนยนต์ 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 32,000.00 0 %
25,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 7,000.00 0 %

0.00 28,500.00 100 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 3,380.00 100 %
28,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
53,700.00 137,680.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

ครุภัณฑ์ส ำรวจ
กล้องระดับ 0.00 0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 0.00 20,000.00 0
จัดซ้ือไม้ชักฟิวส์แรงสูง 0.00 20,000.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 *
(จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)

0.00 0.00 30,000

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0

เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน ยำว 50 เมตร 0.00 0.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียม แบบพกพำ 0.00 0.00 0
จัดซ้ือเทปวัดระยะไฟเบอร์ 0.00 0.00 6,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 0.00 22,000.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 791,000.00 127,450

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0.00 0.00 5,000
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 0.00 0.00 0

ค่ำออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง 0.00 100,000.00 200,000
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 100,000.00 200,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
53,700.00 137,680.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00
0.00 0.00

2,507,579.00 2,818,461.71

555,918.00 441,292.50 0 %
4,253.50 23,960.00 0 %

560,171.50 465,252.50
560,171.50 465,252.50

0.00 0.00 -100 %

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

รวมงบลงทุน 0.00 891,000.00 327,450
งบเงินอุดหนุน

งานไฟฟ้าถนน
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 192,500.00 0
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,089,855.91 4,739,800.00 4,470,950

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 3 เฟส เพ่ือรองรับระบบประปำ 
บ้ำนดู่ หมู่ท่ี 11

0.00 192,500.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 192,500.00 0

รวมงบด าเนินงาน 242,503.13 650,000.00 650,000
งบลงทุน

วัสดุก่อสร้ำง 45,975.60 150,000.00 150,000
รวมค่าวัสดุ 242,503.13 650,000.00 650,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 196,527.53 500,000.00 500,000

จัดซ้ือรถกระเช้ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 คัน 0.00 2,100,000.00 0
ครุภัณฑ์ส ำรวจ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

499,000.00 0.00 0 %
0.00 340,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1.)  ค่ำจัดซ์อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ 98,000.00 0.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 98,000.00 2,100,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงโรงเก็บพัสดุ เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 0.00 356,000.00 0
โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ เทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 0.00 119,100.00 0

1.) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 บ้ำนช่ำง 499,000.00 0.00 0
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงป้ำยส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำน
แหวน บ้ำนช่ำงค ำน้อยหมู่ท่ี 4 กว้ำง 0.60 ยำว 5.40 เมตร 
พ้ืนท่ีรวม 3.24 ตำรำงเมตร

0.00 0.00 37,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
อำคำรต่ำง ๆ

1.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 1 บ้ำนไร่ 489,400.00 0.00 0
10.) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงญมำตสำมัคคี หมู่
ท่ี 8 บ้ำนต้นเฮือด

435,000.00 0.00 0

โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำด 2 ช้ัน หมู่ท่ี 12 0.00 0.00 0
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมเคร่ืองเล่นสนำม ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 125.00 
ตำรำงเมตรบ้ำนโขงขำว หมู่ท่ี 2

0.00 0.00 303,000

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 2 ช้ัน หมู่ท่ี 12 บ้ำน 0.00 0.00 0

11.) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จ ำนวน 1 สำยทำง 2 ช่วง
 หมู่ท่ี 9 บ้ำนเด่ือ

372,000.00 0.00 0

12.) โครงกำรก่อสร้ำงถนน สคล. จ ำนวน 3 ช่วง หมู่ท่ี 10 
บ้ำนจอมทอง

146,700.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
499,000.00 0.00 0 %

15.) โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 12 บ้ำน
ดอนไฟ

519,000.00 0.00 0

2.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบมีฝำปิด หมู่ท่ี 2 บ้ำน
โขงขำว

348,600.00 0.00 0

13.) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จ ำนวน 1 สำยทำง บ้ำน
นำยขยัน หมู่ท่ี 10 บ้ำนจอมทอง

349,600.00 0.00 0

14.) โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ชนิด Box 
Culvert หมู่ท่ี 11 บ้ำนดู่

498,000.00 0.00 0

7.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 6 บ้ำนปำก 214,000.00 0.00 0
8.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. สำยทำงหน้ำบำน
นำยเสำร์ หมู่ท่ี 6 บ้ำนปำกกอง

293,000.00 0.00 0

5.) โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. หน้ำโรงน้ ำด่ืม หมู่ท่ี 3 
บ้ำนท้ำวบุญเรือง

269,100.00 0.00 0

6.) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 1 สำยทำง 2 ช่วง หมู่ท่ี 5 
บ้ำนช่ำงค ำหลวง

491,800.00 0.00 0

3.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.แบบมีรำวกันตก 
(ต่อจำกโครงกำรเดิม) หมู่ท่ี 2 บ้ำนโขงขำว

143,000.00 0.00 0

4.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ซอย 4 หมู่ท่ี 3 บ้ำนท้ำว
บุญเรือง

217,700.00 0.00 0

9.) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 4 จุด หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำ 549,500.00 0.00 0
โครงกำรก่อสร้ำง Box culvert หมู่ท่ี 11 บ้ำนดู่ 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดินล ำเหมืองแม่ท่ำช้ำง บ้ำนช่ำง
ค ำน้อย หมู่ท่ี 4 ขนำดฐำนกว้ำง 2.20 เมตร ยำว 15.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร พร้อมเสริมพนังกันดินสูง 1.00 
เมตร ยำว 140.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร

0.00 413,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงก้ันดินล ำเหมืองแม่ท่ำช้ำง บ้ำนช่ำง
ค ำหลวง หมู่ท่ี 5 ขนำดฐำนกว้ำง 2.20  เมตร ยำว 10.00 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

0.00 0.00 86,000

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
9/1 บ้ำนดอนไฟ หมู่ท่ี 12 ขนำดฐำนกว้ำง 2.20 เมตร ยำว 
40.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

0.00 481,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดินพร้อมรำวกันตก บ้ำนต้นเฮือด
 หมู่ท่ี 8 ขนำดฐำนกว้ำง1.50 เมตร ยำว 9.50 เมตร ลึกเฉล่ีย
 1.85 เมตร และวำงท่อเหล่ียมขนำด 1.50 x 1.50 เมตร 
จ ำนวน 32 ท่อน

0.00 524,700.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดินล ำเหมืองหลวง ซอยนำง
จินดำ ขุนหล่อ ช่วงท่ี 2 บ้ำนดอนไฟ หมู่ท่ี 12 ขนำดฐำน
กว้ำง 2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยำว 46.00 เมตร

0.00 0.00 484,000

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงก้ันดินหลังหอพ่อบ้ำน (ด้ำนทิศ
เหนือ ซอย.5) บ้ำนช่ำงค ำน้อย หมู่ท่ี 4 ขนำดฐำนกว้ำง 2.20
 เมตร ยำว 60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

0.00 0.00 497,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 -100 %

411,000.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 259,800.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้ำน
ท้ำวบุญเรือง หมู่ท่ี 3 ขนำดกว้ำง 1.70 เมตร ยำว 50.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร จ ำนวนพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 85.00 
ตำรำงเมตร

0.00 0.00 49,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ำบ้ำนนำงแสง
อรุณ บุญจีโน ถึงบ้ำนนำยทองแดง ใบบัว บ้ำนดู่ หมู่ 11 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 155.38 ตำรำงเมตร ไม่มีหินคลุก
ไหล่ทำง

0.00 0.00 86,800

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยสี 
ทิพย์จักร บ้ำนช่ำงค ำน้อย หมู่ท่ี 4  ขนำดกว้ำง 2.50 เมตร 
ยำว 105.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

0.00 164,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนน จ ำนวน 4 ซอย หมู่ท่ี 8 บ้ำนต้นเฮือด 0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำบ้ำนนำยทอง
เหรียญ ศรีชัยแก้ว ซอย 2 บ้ำนเด่ือ หมู่ท่ี 9 ขนำดกว้ำง 3.00
 เมตร ยำว 51.00 เมตร หนำ 0.15 เมตรพร้อมหินคลุกไหล่
ทำง กว้ำงเฉล่ียข้ำงละ 0.15 เมตร

0.00 0.00 86,900

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เช่ือมซอย 
4 ข้ำงบ้ำนนำยประพันธ์  จันเขียว บ้ำนเด่ือ  หมู่ท่ี 9ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 76.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร (ไม่มี
หินคลุกไหล่ทำง)

0.00 0.00 131,300

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ำบ้ำนนำยสิงห์
แก้ว แดงตำ ถึงหน้ำบ้ำนนำยบุญมี เมืองมำ จ ำนวน 2 ช่วง

0.00 0.00 178,000

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 จ ำนวน 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 205,509.00 0 %

0.00 0.00 100 %

353,000.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

495,700.00 0.00 0 %
0.00 0.00 -100 %

155,800.00 0.00 0 %

133,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวำงท่อ
ระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 10

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงท่อหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล ำเหมือง
ศำลำบริเวณหน้ำร้ำนคำร์แคร์ บ้ำนไร่ หมู่ท่ี 1 ขนำดกว้ำง 
2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2536 จ ำนวน 15 
ท่อน

0.00 0.00 710,800

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ข้ำงโรงเรียนท้ำวบุญเรือง 
หมู่ท่ี 3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอย 5/1  หมู่ท่ี 3 
บ้ำนท้ำวบุญเรือง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงบล๊อคคอนเวิร์ต หมู่ท่ี 7 บ้ำนป่ำหมำก 0.00 0.00 0
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนศรีสรร 
  หมู่ท่ี 13 เลียบหมู่บ้ำนธำรดง ขนำดกว้ำง 1.20 เมตร ยำว 
36.00 เมตร สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร

0.00 285,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียมพร้อมรำวกันตก หมู่ท่ี 1 บ้ำนไร่ 0.00 0.00 0
โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียมล ำเหมืองหน้ำวัด (หลังบ้ำนนำย
ชม  บุญเมือง) บ้ำนช่ำงค ำหลวง หมู่ท่ี 5 ขนำดกว้ำง 1.50 
เมตร สูง 1.50 เมตร จ ำนวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
ยำวรวม 37.00 เมตร

0.00 0.00 490,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สำยหลัก บ้ำนช่ำงค ำหลวง หมู่ท่ี 5 ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร 
ยำว 82.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

0.00 200,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

215,000.00 0.00 0 %

171,000.00 0.00 0 %

145,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ พร้อมผิวทำงหินคลุก หมู่ท่ี 1
 บ้ำนไร่

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หน้ำบ้ำน รต.ทอง-บ้ำน
สำรวัตรหล่ำย หมู่ท่ี 5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนป่ำ
หมำก หมู่ท่ี 7 ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 75.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.00 เมตร

0.00 495,500.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ซอย 7.1 หน้ำบ้ำนบัวค ำ 
พร้อมเสริมท่อ หมู่ท่ี 3 บ้ำนท้ำวบุญเรือง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเด่ือ
  หมู่ท่ี 9 ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 67.00 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร

0.00 175,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
หน้ำบ้ำนนำยสมบูรณ์ ขวัญเชือกดี ถึงหน้ำบ้ำน นำย
ประเสริฐ ทองหล้ำ ขนำดกว้ำง 0.30 เมตรยำว 122.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร บ้ำนจอมทอง หมู่ท่ี 10

0.00 0.00 298,000

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
เช่ือม ซอย 4 บ้ำนท้ำวบุญเรือง  หมู่ท่ี 3 ขนำดกว้ำง 1.00 
เมตร ยำว 80.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.85 เมตร

0.00 523,800.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
เช่ือม ซอย 4 บ้ำนท้ำวบุญเรือง หมู่ท่ี 3 ขนำดกว้ำง 1.00 
เมตร ยำว 38.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

0.00 0.00 292,300



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 419,000.00 0 %
0.00 373,600.00 0 %

0.00 489,000.00 0 %

0.00 448,000.00 0 %

0.00 316,000.00 0 %
168,000.00 0.00 0 %

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดู่ 
หมู่ท่ี 11 ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ยำว 90.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร

0.00 301,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ปำกกอง หมู่ท่ี 6 ขนำด 1.80 เมตร ยำว 37.00เมตร สูง 
1.50 เมตร

0.00 260,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
จอมทอง หมู่ท่ี 10 ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 175.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

0.00 464,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบปิด หมู่ท่ี 5 ซอย 6 
จ ำนวน 2 ช่วง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบปิด(ถนนสำยหลัก) หมู่ท่ี
 1 พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทำง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบปิด ซอยวัดโขงขำว หมู่ท่ี 0.00 0.00 0
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบปิด หมู่ท่ี 3 ซอย 1 และ
ซอย 2

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
สนำมกีฬำ บ้ำนโขงขำว หมู่ท่ี 2ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 
60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.35 เมตร

0.00 496,800.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหลัก
(ฝ่ังด้ำนทิศเหนือ) บ้ำนไร่ หมู่ท่ี 1 ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร 
ยำว 208.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

0.00 579,400.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบเปิด พร้อมฝำปิด หมู่ท่ี 3 0.00 0.00 0
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเปิด บ้ำนนำยจันทร์ หมู่ท่ี 9 0.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
489,700.00 0.00 0 %

450,000.00 0.00 0 %

0.00 448,000.00 0 %

400,000.00 0.00 0 %

0.00 497,000.00 0 %

460,500.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

436,000.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักหมู่ท่ี 6 
ทำงไปหมู่ท่ี 12

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ พร้อมบ่อพัก หลังป๊ัม 
ปตท. หมู่ท่ี 4 บ้ำนช่ำงค ำน้อย

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนนำยสวิง หมู่ท่ี 10 
บ้ำนจอมทอง

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. พร้อมบ่อพักเลียบ
ธำรดง หมู่ท่ี 13 บ้ำนศรีสรร

0.00 0.00 0

โครงกำรติดต้ังระบบจ ำหน่ำยน้ ำประปำ หมู่ท่ี 2 ต ำบลบ้ำน 61,000.00 0.00 0
โครงกำรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจบ้ำนแหวน 
บ้ำนโขงขำว หมู่ท่ี 2 ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 215.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร จ ำนวนพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ 695.90
 ตำรำงเมตร

0.00 0.00 497,500

โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 
จ ำนวน 29 สำยทำง

0.00 0.00 488,000

โครงกำรขุดลอกล ำเหมืองในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 
จ ำนวน 35 สำยทำง

0.00 418,000.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ หมู่ท่ี 13

0.00 0.00 0

โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 6 บ้ำนปำกกอง 0.00 0.00 0

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร Over Lay หมู่ท่ี 2 บ้ำนโขงขำว 0.00 0.00 0
โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำส่องสว่ำงสนำมกีฬำเทศบำลต ำบล
บ้ำนแหวน บ้ำนโขงขำว หมู่ท่ี 2

0.00 0.00 417,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
338,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

317,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงกำรวำงท่อ ขนำด 1.5 ม. 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
หมู่ท่ี 9

0.00 0.00 0

โครงกำรวำงท่อ พร้อมบ่อพัก ซอยบ้ำนนำยจักรภพ ไชยเทพ
 บ้ำนเด่ือ หมู่ท่ี 9 ขนำด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร 
จ ำนวน 54 ท่อนพร้อมบ่อพัก 6 บ่อ

0.00 0.00 251,000

โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำย หมู่ท่ี 5 บ้ำนช่ำงค ำหลวง 0.00 0.00 0
โครงกำรเปล่ียนฝำรำงระบำยน้ ำ จำกเดิมเป็นตะแกรงเหล็ก 
ถนนสำยหลัก บ้ำนปำกกอง หมู่ท่ี 6 ขนำด 0.40 เมตร ยำว 
210.00 เมตร

0.00 0.00 475,000

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำบ้ำนหัวเสือ ข้ำงศำลำอ่ำนหนังสือ
หมู่บ้ำน บ้ำนต้นเฮือด หมู่ท่ี 8 ขนำด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
0.60  เมตร จ ำนวน 3 ช่วง

0.00 0.00 468,000

โครงกำรวำงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้ำนช่ำง
ค ำหลวง หมู่ท่ี 5 ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 
จ ำนวน 35 ท่อน

0.00 368,000.00 0

โครงกำรวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 บ้ำนเด่ือ  หมู่
ท่ี 9 ขนำด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร จ ำนวน 56 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ

0.00 266,000.00 0

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปำกกอง
 หมู่ท่ี 6 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.00 เมตร ยำว 30 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ ำนวน 3 บ่อ

0.00 277,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 116,000.00 14.29 %

6,137,600.00 3,911,909.00

6,137,600.00 3,911,909.00

6,697,771.50 4,377,161.50

0.00 0.00 100 %

โครงกำรวำงท่อเหล่ียมพร้อมบ่อพัก ถนนสำยหลักปำกทำง
บ้ำนดอนคำถึงบ้ำนเหมืองง่ำ บ้ำนป่ำหมำก หมู่ท่ี 7 ขนำด
กว้ำง 1.50 เมตร ลึก 1.50 ยำว  41.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
2 บ่อ

0.00 0.00 576,700

โครงกำรเสริมไหล่ทำง คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยหลัก 
บ้ำนศรีสรร หมู่ท่ี 13 ขนำด กว้ำงเฉล่ีย 1.39 เมตร ยำว 
247.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำณคอนกรีต ไม่
น้อยกว่ำ 383 ตำรำงเมตร

0.00 193,000.00 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 6,258,680.00 7,710,300.00 7,303,300

รวมงบลงทุน 6,356,680.00 9,810,300.00 7,303,300

2.) โครงกำรขยำยระบบเสียงตำมสำยภำยในต ำบลบ้ำนแหวน 130,000.00 0.00 0
โครงกำรปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 0.00 350,000.00 400,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
1.) โครงกำรปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 232,280.00 0.00 0

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรปรับปรุงสวนสุขภำพสนำมกีฬำ เทศบำลต ำบลบ้ำน 0.00 0.00 450,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,599,183.13 10,460,300.00 7,953,300

งานสวนสาธารณะ



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

1,771,599.30 1,970,892.00 0 %

0.00 0.00 8.7 %
1,771,599.30 1,970,892.00

1,771,599.30 1,970,892.00

1,771,599.30 1,970,892.00

10,976,949.8
0

9,166,515.21

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 450,000
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 450,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 450,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,025,200.00 2,300,000.00 2,500,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,714,239.04 17,500,100.00 15,374,250

รวมค่าใช้สอย 2,025,200.00 2,300,000.00 2,500,000

รวมงบด าเนินงาน 2,025,200.00 2,300,000.00 2,500,000

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,025,200.00 0.00 0

ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะและส่ิงปฏิกูลภำยในเขตต ำบลบ้ำน 0.00 2,300,000.00 2,500,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

24,080.00 21,280.00 0 %
16,751.00 11,480.00 0 %

0.00 139,600.00 0 %

30,679.00 45,520.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

71,510.00 217,880.00
71,510.00 217,880.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

1.) โครงกำรจ้ำงนักเรียนนักศึกษำปฏิบัติงำนในช่วงปิดภำค
เรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

20,160.00 0.00 0

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำครอบครัว 
ในต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 200,000.00 200,000

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ 0.00 50,000.00 100,000

โครงกำรจ้ำงนักเรียนนักศึกษำปฏิบัติงำนในช่วงปิดภำคเรียน 0.00 50,000.00 50,000
โครงกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดของหมู่บ้ำน 0.00 30,000.00 30,000

3.) โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ 38,668.00 0.00 0
4.) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรีต ำบลบ้ำนแหวน อ ำเภอหำงดง 
จังหวัดเชียงใหม่

3,393.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 62,221.00 429,160.00 480,000
รวมงบด าเนินงาน 62,221.00 429,160.00 480,000

โครงกำรร้อยใจรักษ์ 0.00 0.00 100,000
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชำชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 99,160.00 0

รวมเงินอุดหนุน 208,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 208,000.00 0.00 0

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 8,000.00 0.00 0
เงินอุดหนุนเอกชน 200,000.00 0.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
71,510.00 217,880.00
71,510.00 217,880.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 346,200.50 0 %

30,975.00 24,189.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

19,340.00 0.00 0 %

50,315.00 370,389.50

0.00 0.00 0 %
20,000.00 19,993.30 0 %
12,986.00 7,573.00 0 %

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 270,221.00 429,160.00 480,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,221.00 429,160.00 480,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
1.)โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลบ้ำนแหวน 313,651.00 0.00 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

โครงกำรจัดแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย 0.00 35,000.00 35,000
โครงกำรจัดงำนวันเด็ก 0.00 100,000.00 100,000

4.)  โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติภำยในต ำบลบ้ำนแหวน 99,944.00 0.00 0
โครงกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลบ้ำนแหวน 0.00 350,000.00 350,000

2.)โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประชำชนอ ำเภอหำงดง คร้ังท่ี 394,430.00 0.00 0
3.)  โครงกำรจัดแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย 14,894.00 0.00 0

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 20,000.00 20,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 20,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 822,919.00 635,000.00 685,000
ค่าวัสดุ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำเด็กและเยำวชน 0.00 0.00 50,000
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬำของต ำบลเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำ

0.00 150,000.00 150,000

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 40,000.00 40,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 622.60 0 %

49,977.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

82,963.00 28,188.90

107,690.81 38,757.73 0 %
107,690.81 38,757.73
240,968.81 437,336.13

18,800.00 0.00 0 %

462,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
480,800.00 0.00

0.00 0.00 0 %

วัสดุกีฬำ 0.00 30,000.00 30,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 230,000.00 230,000

วัสดุกำรเกษตร 0.00 70,000.00 70,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 20,000.00 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 30,000.00 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 180,000.00 180,000
รวมงบด าเนินงาน 822,919.00 1,045,000.00 1,095,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 180,000.00 180,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
โต๊ะม้ำหินอ่อน 0.00 14,000.00 0

ครุภัณฑ์กีฬำ
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้งส ำหรับสนำม
กีฬำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 0.00 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตีเส้น 0.00 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหวน 149,700.00 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 14,000.00 0
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
0.00 0.00

480,800.00 0.00
721,768.81 437,336.13

52,032.00 8,940.00 -62.5 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

35,020.00 0.00 0 %
20,440.00 21,520.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 14,165.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
7,000.00 13,075.00 0 %

148,810.00 147,020.00 0 %
263,302.00 204,720.00

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 149,700.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 149,700.00 14,000.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 70,045.00 160,000.00 60,000
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 972,619.00 1,059,000.00 1,095,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 0.00 0.00 0
โครงกำรธรรมสัญจร 0.00 25,000.00 25,000

6.) โครงกำรจัดงำนประเพณีกินอ้อผญำ 99,244.00 0.00 0
8.) โครงกำรจัดงำนประเพณีย่ีเป็งล้ำนนำ 138,860.00 0.00 0

1.) โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช 88,452.00 0.00 0
5.) โครงกำรธรรมสัญจร 21,040.00 0.00 0

โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง 0.00 150,000.00 150,000
รวมค่าใช้สอย 417,641.00 565,000.00 465,000

โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีเข้ำพรรษำ 0.00 20,000.00 20,000
โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีเดือนย่ีเป็ง 0.00 150,000.00 150,000

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯและพระรำชวงศ์

0.00 0.00 60,000

โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
และพระรำชวงศ์

0.00 60,000.00 0



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
263,302.00 204,720.00

20,000.00 40,000.00 0 %
0.00 0.00 50 %

0.00 45,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

20,000.00 85,000.00
20,000.00 85,000.00

283,302.00 289,720.00

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหำงดง ตำมโครงกำรขอรับ
เงินอุดหนุนจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถ่ิน 
อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 20,000.00 30,000

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 13,300.00 0.00 0

รวมงบด าเนินงาน 417,641.00 565,000.00 465,000
งบเงินอุดหนุน

อุดหนุนวัดเทพประสิทธ์ิ (วัดต้นเฮือด) ตำมโครงกำรสรงน้ ำ
พระธำตุวัดเทพประสิทธ์ิ (วัดต้นเฮือด)

0.00 15,000.00 15,000

อุดหนุนวัดป่ำหมำก ตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดป่ำหมำก 0.00 15,000.00 15,000

อุดหนุนวัดช่ำงค ำหลวง ตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดช่ำง
ค ำหลวง

0.00 15,000.00 0

อุดหนุนวัดท้ำวบุญเรือง ตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัด
ท้ำวบุญเรือง

0.00 0.00 15,000

อุดหนุนวัดจอมทอง ตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดจอมทอง 0.00 15,000.00 15,000
อุดหนุนวัดช่ำงค ำ ตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดช่ำงค ำ 0.00 0.00 15,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 13,300.00 95,000.00 120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 430,941.00 660,000.00 585,000

อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตำมโครงกำรสรงน้ ำพระธำตุวัดวร 0.00 15,000.00 15,000
รวมเงินอุดหนุน 13,300.00 95,000.00 120,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563

30,000.00 30,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %

30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00

1,035,070.81 757,056.13

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

0.00 32,830.00 -100 %
16,000.00 0.00 0 %

16,000.00 32,830.00

รวมงบเงินอุดหนุน 32,000.00 30,000.00 30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 32,000.00 30,000.00 30,000

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอหำงดง ตำมโครงกำรขอรับ
เงินอุดหนุนจัดงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

0.00 30,000.00 30,000

รวมเงินอุดหนุน 32,000.00 30,000.00 30,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 32,000.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ

งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,435,560.00 1,749,000.00 1,710,000

แผนงานการเกษตร

รวมค่าใช้สอย 36,827.00 50,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสำรพิษ 0.00 50,000.00 0
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ

0.00 0.00 0

1.) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสำรพิษ 36,827.00 0.00 0
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ 
ต ำบลบ้ำนแหวน

0.00 0.00 50,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
20,060.00 28,283.00 0 %
20,060.00 28,283.00
36,060.00 61,113.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

36,060.00 61,113.00
36,060.00 61,113.00

1,012,403.95 1,042,776.07 3 %

243,368.10 212,995.98 -17.73 %
198,888.00 225,213.00 13.44 %

0.00 0.00 -2.37 %
12,076,900.0

0
12,917,800.0

0
-8.11 %

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 5,000.00 0.00 0

รวมงบด าเนินงาน 53,243.00 80,000.00 80,000
งบเงินอุดหนุน

วัสดุกำรเกษตร 16,416.00 30,000.00 30,000
รวมค่าวัสดุ 16,416.00 30,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 108,243.00 80,000.00 80,000
แผนงานงบกลาง

รวมงบเงินอุดหนุน 55,000.00 0.00 0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 108,243.00 80,000.00 80,000

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000.00 0.00 0
รวมเงินอุดหนุน 55,000.00 0.00 0

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 272,855.59 181,713.00 149,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 171,452.00 305,000.00 346,000

งบกลาง
ค่ำช ำระหน้ีเงินต้น 982,916.46 1,074,060.00 1,106,300

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 14,340.00 14,000
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 0.00 18,500,000.00 17,000,000



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
2,262,400.00 2,593,600.00 5.71 %

126,500.00 132,000.00 20 %
67,300.00 546,284.00 -3.42 %

571,844.25 320,717.98 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 15.13 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

834,000.00 848,000.00 9.67 %
0.00 0.00 -100 %

17,393,604.3
0

18,839,387.0
3

17,393,604.3
0

18,839,387.0
3

17,393,604.3
0

18,839,387.0
3

17,393,604.3
0

18,839,387.0
3

ส ำรองจ่ำย 220,203.60 996,057.00 961,975
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 571,605.00 0.00 0

เบ้ียยังชีพคนพิกำร 0.00 3,500,000.00 3,700,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000.00 150,000.00 180,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 0.00 250,000.00 250,000
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 802,000.00 992,000.00 1,087,946

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 660.00 0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 0.00 100,000.00 100,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0.00 0.00 100,000
ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยตำมข้อบังคับ
สมำคม ส.ท.ท.

0.00 80,518.00 92,700

รวมแผนงานงบกลาง 3,153,032.65 26,544,348.00 25,088,421

รวมงบกลาง 3,153,032.65 26,544,348.00 25,088,421

รวมงบกลาง 3,153,032.65 26,544,348.00 25,088,421

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 400,000.00 0
รวมงบกลาง 3,153,032.65 26,544,348.00 25,088,421



ปี 2560 ปี 2561
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2563
54,512,999.9

0
54,952,313.9

5
รวมทุกแผนงาน 37,346,485.88 80,000,000.00 80,400,000



          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

        
                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 15,692,300 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 8,477,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 756,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ 
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2557 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกฯ/รองนายกฯ
ได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
(2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามท่ีก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงนิค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2557 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

      

 



นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2557 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 216,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามท่ีก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงนิค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2557 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,620,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ได้แก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล 
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2557 
 

      

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,405,000 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,031,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาลและการปรับเพิ่มต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 138,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลต าแหน่งนัก
บริหารท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล ระดับกลาง)เดือนละ 7,000 บาท,เงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของส านัก
ปลัดเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่ม พตก.ต าแหน่งนิติกรค านวณต้ังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

 



- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษของพนักงานเทศบาล ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ. เชียงใหม่) 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 19 เมษายน 2559 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,000,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของส านัก
ปลัดเทศบาลโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไปค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังไว้ไม่เกนิ 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 6,743,600 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,618,400 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ านวน 1,020,000 บาท 

 

      

  (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกท่ีมา
ปฏิบัติงาน ให้แก่เทศบาล เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความช านาญหรือผู้เช่ียวชาญผลงานทาง
วิชาการ คณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ฯลฯ ต้ัง
ไว ้20,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างท่ีมี

      

 



สิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ังไว ้1,000,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งต้ังโดยเทศบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อกิจการ
ของสภาเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2557 

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลท่ีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 444,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 74,400 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 3,860,200 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

 
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 84,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม

ของเทศบาล เช่น โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ ์วิทย ุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตหรือส่ิงพมิพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

      

 



    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด  อย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์  หรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง
อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ าค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ 

      

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 295,200 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ (อัตราไม่เกิน 12,300 บาท/คน/เดือน โดยให้บริการวัน
ละ 8 ช่ัวโมง 6 วัน/สัปดาห์) จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

 
    

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ านวน 246,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรม
ไม้แกะสลักต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

 
    

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารส านักงาน โดยเป็น
ค่าบริการรวมค่าตรวจซ่อมบ ารุง ค่าอะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์และอุปกรณ์
ต่างๆ ในการถ่ายเอกสารโดยช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

 
    

ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า Server เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ของทางราชการและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ค่าส่ือสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสาร
อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 

      

 
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ       
 

    
ค่าเบี้ยประกันภัย จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ท่ีสามารถเบิกจ่าย
ได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 2633 ลง

      

 



วันท่ี 14 สิงหาคม 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

    
ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบ
พิมพ์ต่างๆ 

      

 
    

ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ ์ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ของส านักงานเทศบาล

ต าบลบ้านแหวน ส าหรับบริการประชาชนท่ีมาติดต่องานราชการ 
      

 
   

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อ
รับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เย่ียมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงไม่รวมเงนิอุดหนุน
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาจ านวน 30,000.- บาท (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ีมท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548) 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งต้ังตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ ท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรองใน
การประชุมท้ังนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม จ านวน 20,000.- บาท 

      

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ท่ี
ได้รับค าส่ังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของ
เทศบาลต าบลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 400,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาลฯและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

      

 



ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน จ านวน 800,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การจัดซื้อวัสดุต่างๆ ส าหรับการด าเนินการเลือกตั้งและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 175 ล าดับท่ี 6 

      

 
    

โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 400,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียก
เก็บ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 179 ล าดับท่ี 18 

      

 
    

โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาประจ าปี
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา อาทิ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าจัดท า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 174 ล าดับท่ี 4 

      

 



    
โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้
ความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าจัดสถานท่ีประชุม เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 178 ล าดับท่ี 15 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 750,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 220,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ า
ด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

      

 



รายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถัง
แก๊ส ฯลฯ 
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้
กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน เทปวัด

      

 



ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม น้ ามันทาไม ้ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต ์ทราย กระเบ้ือง สังกะสี ตะป ูเหล็กเส้น ปูน
ขาว ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อ
น้ าบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟ
หน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง 
รถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
- วัสดุส้ินเปลืองได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  

      

 



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
-วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
-วัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc)
 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร ์แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 

      

 



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 635,000 บาท 

 
   

ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 
 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักต าบลบ้านแหวนและอาคาร
สถานท่ีต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 
 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาท่ีใช้ภายในอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหวน ฯลฯ  
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันท่ี 22  มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 80,000 บาท 
 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน
ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการและโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอื่นๆ ขององค์กร ฯลฯ  
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.4/ว 1551 ลง
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 เรื่องการติดต้ังและการเบิกค่าใช้บริการ
เครื่องมือส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณีย์ยากรค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าส่ือสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 
 

      

 



  
งบลงทุน รวม 411,700 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,700 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 8,500 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   1. ท าด้วยไม้สัก 
   2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
   3. มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 22 ล าดับท่ี 10.15 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 22 ล าดับ
ท่ี 10.15 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 225 ล าดับท่ี 25 

      

 
   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
 

    
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 27,700 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เ
ครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
   1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
   2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
   3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
   4. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 
   พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ชนิดแขวน ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 8 ล าดับท่ี 5.3.2 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 8 ล าดับ
ท่ี 5.3.2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 224 ล าดับท่ี 17 

      

 
    

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 18,700 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี ้

      

 



   1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution) 
   2. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 
   3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
   4. สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
   5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง 
   6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
   7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 9 ล าดับท่ี 5.5.2 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 9 ล าดับ
ท่ี 5.5.2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 186 ล าดับท่ี 42 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

 
    

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 17,500 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
   2. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
   3. ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซ ี
   4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า 
   5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 10 ล าดับท่ี 6.6.2 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 10 ล าดับ
ท่ี 6.6.2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 225 ล าดับท่ี 28 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 51,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับท่ี 7 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล

      

 



เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับ
ท่ี 7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 225 ล าดับท่ี 19 

    
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 16 ล าดับท่ี 42 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 16 ล าดับ
ท่ี 42 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 225 ล าดับท่ี 22 

      

 
    

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับท่ี 61 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับ
ท่ี 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 223 ล าดับท่ี 1 
 
 
 
 
 

      

 



   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 274,000 บาท 

 
   

อาคารต่าง ๆ       
 

    
โครงการจัดท าประตูบานเลื่อนอัตโนมัติอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน 

จ านวน 113,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงประตูทางเข้าส านักงานจากประตู
บานเล่ือนเป็นประตูบานเล่ือนอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด ขนาดสูง 2.00 
เมตร พื้นท่ีรวม 13.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและแผนผัง
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี H1-04-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 187 ล าดับท่ี 45 

      

 
    

โครงการปรับปรุงเวที ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน 
(ศูนย์ไชโย) 

จ านวน 161,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเวที ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล
หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 15.66 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี H-04-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 187 ล าดับท่ี 43 

      

 
  

งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท 
 

   
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอื่น       
 

    
ค่าจ้างที่ปรึกษา จ านวน 40,000 บาท 

 
      

  ค่าจ้างท่ีปรึกษา (องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง) ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนราชการสังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
 

    
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพื่ออุดหนุนเทศบาลต าบลหางดง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2045 ลง

      

 



วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 185 ล าดับท่ี 38 
 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 440,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 440,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน สนับสนุนการ
จัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบล การประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 173 ล าดับท่ี 1 

    
โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน โดยการพัฒนาศักยภาพประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 185 ล าดับท่ี 40 
 

      

 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,533,000 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 3,327,400 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,327,400 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,371,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภท       
 



อ านวยการท้องถิ่น (ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับกลาง) เดือน
ละ 5,600 บาท โดยค านวณต้ังไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น (นัก
บริหารงานคลัง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600.- บาท และนัก
บริหารงานคลัง ระดับต้น เดือนละ 1,500.- บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม 2559 

      

 
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 285,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่

เกิน 12 เดือน 
      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 480,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง
คลัง ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับท่ี 4 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 39,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังไว้ไม่เกนิ 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้เงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,205,600 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 367,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

จ านวน 60,000 บาท 

 
      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคา ฯลฯ 

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ท่ีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 264,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 18,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

 
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
ของกองคลัง หรือหน่วยงานของทางราชการ ท่ีขอให้ท้องถิ่น
ด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต หรือส่ิงพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ 

      

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้
รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาการ
เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network : LAN) ฯลฯ 

      

 
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ       
 

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ จ านวน 25,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบ
พิมพ์ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ท่ีได้รับค าส่ังจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ีย
เล้ียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

      

 



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
ฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 
    

โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างถ่าย
เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 177 ล าดับท่ี 12 

      

 
    

โครงการฝึกอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง เทศบาลต าบลบ้านแหวน แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชน
ท่ัวไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัด
สถานท่ีประชุม เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 177 ล าดับท่ี 12 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 
 

      

 



   
ค่าวัสดุ รวม 153,600 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ า
ด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 3,600 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
- วัสดุส้ินเปลืองได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน

      

 



หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc)
 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร ์แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,764,200 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,700,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,700,000 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 330,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณต้ังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,260,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของส านัก
ปลัดเทศบาลโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไป ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ฉบับท่ี 4 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ค านวณต้ังไว ้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 64,200 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 64,200 บาท 

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,200 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 
 
 

      

 



 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 478,300 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 360,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการท าส่ือส่ิงพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัด
สถานท่ีประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนท่ีสุด ท่ี ชม 0023.3/
ว 27302 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่และ
สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 192 ล าดับท่ี 9 

      

 
    

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 195 ล าดับท่ี 21 

      

 
    

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 50,000 บาท 
 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลด

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่
      

 



ปลอดภัยการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการท าส่ือส่ิงพิมพ์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557  
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ ว 7271 ลง
วันท่ี 26 ธันวาคม 2560  
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/
ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561  
   ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560  
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนท่ีสุด ท่ี ชม 0023.3/ว 27302 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่และสอดคล้อง
กับภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 190 ล าดับท่ี 4 

    
โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขยั่งยืนเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืนเทศบาลต าบล
บ้านแหวนเพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ขจัด
ความขัดแย้งในพื้นท่ี โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุค่าเอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 188 ล าดับท่ี 1 

      

 



   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

 
   

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น เครื่องแบบ เส้ือ กางเกง ผ้าเครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดหมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 80,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย 
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

      

 
  

งบลงทุน รวม 118,300 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,300 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์อื่น       
 

    
ติดต้ังถังดับเพลิงประจ าชุมชน จ านวน 118,300 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังถังดับเพลิงประจ าชุมชน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   1. ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จ านวน 52 ถัง 
   2. ตู้ใส่เครื่องดับเพลิงชนิด
คู่ ขนาด 60 x 70 x 20 เซนติเมตร จ านวน 26 ตู้ 
   3. ตู้เก็บถังดับเพลิง วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง ด้านหน้าตู้เป็น
กระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ
ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
 

      

 



- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 195 ล าดับท่ี 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานการศึกษา 

 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,896,100 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,207,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,207,000 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,045,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกอง

การศึกษา ฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณต้ังจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา 

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น (นักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 648,600 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 134,600 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลท่ีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 9,600 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 464,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 314,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้
รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน ฯลฯ 

      

 
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 5,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ        
 

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ จ านวน 5,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่างๆ  

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ท่ีได้รับค าส่ังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จ านวน 60,000 บาท 
 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เทศบาล ฯและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย
      

 



ท านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียก
เก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ า
ด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc)

      

 



 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร ์แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

  
งบลงทุน รวม 40,500 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

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

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ส าหรับใส่
เอกสาร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
   1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด  
   2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ หน้าท่ี 22 ล าดับ
ท่ี 10.16.1 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 10.16.1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 202 ล าดับท่ี 2 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับท่ี 7 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับ
ท่ี 7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.

      

 



2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 202 ล าดับท่ี 1 

    
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 17 ล าดับท่ี 47 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 17 ล าดับ
ท่ี 47 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 227 ล าดับท่ี 50 

      

 
    

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับท่ี 61 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับ
ท่ี 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 227 ล าดับท่ี 49 
 

      

 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,535,839 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 2,132,000 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,132,000 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,706,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสามัญของกอง
การศึกษา ฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตามมติท่ี
ประชุม กท. โดยค านวณต้ังจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 6 อัตรา 

      

 
   

เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 
 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการให้แก่ครู 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงนิเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับ

      

 



ท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 372,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษาฯ ค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับท่ี 4 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 2 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,395,839 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 57,600 บาท 

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 9,600 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของกองการศึกษาฯ ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,132,950 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

 
    

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
ค่าสถานท่ีค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รางวัล ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมท้ังทางร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา
และจิตใจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

      

 



ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 140 ล าดับท่ี 23 

    
โครงการเปิดบ้านวิชาการ จ านวน 35,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ
ของ ศพด. ท้ัง 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความพร้อม
ทาง ร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและจิตใจ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานท่ีค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าท่ี 140 ล าดับท่ี 22 

      

 
    

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษา 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าท่ี 140 ล าดับท่ี 21 

      

 
    

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 35,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของ ศพด.จ านวน 4 แห่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงสร้าง
แรงจูงใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการใฝ่เรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการ
ครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
พาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 20 

      

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

จ านวน 68,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กช่างค าหลวง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

      

 



ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 18 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

จ านวน 66,300 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้าวบุญเรือง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 18 

      

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

จ านวน 39,100 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 18 

      

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

จ านวน 42,500 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจอมทอง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ

      

 



กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 18 

    

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

จ านวน 33,900 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ
นักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 19 

      

 

    

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

จ านวน 21,470 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ
นักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 19 

      

 

    

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

จ านวน 13,560 บาท 

 
      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ
นักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

      

 



- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 19 

    

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

จ านวน 15,820 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ
นักเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 19 

      

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 

จ านวน 196,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 2 

      

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง 

จ านวน 191,100 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญ
เรือง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 2 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 

จ านวน 112,700 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 2 

      

 
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 

จ านวน 122,500 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 2 

      

 
    

เงินส าหรับพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 1,205,289 บาท 
 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,205,289 บาท 

 

      

  1) ค่าอาหารเสริม (นม) 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 4 ศูนย์ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จอมทอง จ านวน 243,357.- บาท 

      

 



   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 3 
2) ค่าอาหารเสริม (นม) 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนภายในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร ่โรงเรียนบ้านท้าวบุญ
เรือง โรงเรียนวัดช่างค า โรงเรียนวัดจอมทองจ านวน 961,932.- บาท 
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 3 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,008,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 2,008,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท้าวบุญ
เรือง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 552,000 บาท 

 

      

  - อุดหนุนโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน
ท้าวบุญเรือง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจเพื่อด าเนินการจัด
ท าอาหารกลางวัน 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้าท่ี 133 ล าดับท่ี 1 

      

 
    

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 452,000 บาท 

 
      

  - อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร ่โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรยีนบ้านไร ่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ
ถ่ายโอนภารกิจเพื่อด าเนินการจัดท าอาหารกลางวัน 

      

 



- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้าท่ี 133 ล าดับท่ี 1 

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 496,000 บาท 

 

      

  - อุดหนุนโรงเรียนวัดจอมทอง โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัด
จอมทอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจเพื่อด าเนินการจัด
ท าอาหารกลางวัน 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้าท่ี 133 ล าดับท่ี 1 

      

 
    

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างค า สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 508,000 บาท 

 

      

  - อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างค า โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดช่าง
ค า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจเพื่อด าเนินการจัดท าอาหารกลางวัน 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้าท่ี 133 ล าดับท่ี 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 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา

      

 



ลักษณ์ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวนั น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท 

 
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 750,000 บาท 
 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) และค่าส่ือสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 4,927,590 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 2,506,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,506,000 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,024,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อมพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณต้ังจ่าย
ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา 

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ระดับต้น) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี1/2556) ลง
วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,296,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อมโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 12 อัตรา 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 144,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป
ตามหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราว โดยค านวณ ต้ังไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 12 อัตรา 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,016,300 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 261,300 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลท่ีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 180,000 บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี       
 



สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2562 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 11,300 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2541และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

 
    

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
ของกองสาธารณสุข หรือหน่วยงานของทางราชการท่ีขอให้ท้องถิ่น
ด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตหรือ ส่ิงตีพิมพ์ 

      

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้
รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ าค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ 

      

 
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ       
 

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบ
พิมพ์ต่างๆ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ท่ีได้รับค าส่ังจาก นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อ ประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

 
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จ านวน 40,000 บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล       
 



และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีต าบลบ้านแหวน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 143 ล าดับท่ี 6 

      

 
    

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพืน้ที่ต าบล
บ้านแหวน 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นท่ีต าบลบ้านแหวน และเป็นค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 143 ข้อ 5 

      

 
    

โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ จ านวน 80,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาภาชนะในการคัด
แยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการท้ิงขยะแต่ละประเภทท่ีท า
การคัดแยกเรียบร้อยแล้ว ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 207 ล าดับท่ี 2 

      

 
    

โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big cleanning day) จ านวน 50,000 บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ท าความ       
 



สะอาด (Big cleanning day) เพื่อปรับปรุงส่ิงแวดล้อมต่างๆ ของ
ต าบลบ้านแหวนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ น่าอยู่น่าอาศัย และ
ลดอัตราป่วยด้วยโรคท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมไม่สะอาด 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 207 ล าดับท่ี 3 

    
โครงการลดขยะในชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการลดขยะในชุมชน เพื่อ
สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะแก่
ประชาชน เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมบ้านเรือน หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านน่าอยู่
น่ามองและลดปัญหาประมาณขยะท่ีมีจ านวนมาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 4 

      

 
    

โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล
บ้านแหวน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 206 ล าดับท่ี 1 

      

 

    

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 90,000 บาท 

 
      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

      

 



สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
- เป็นไปตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันท่ี 12 มกราม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/
ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 146 ล าดับท่ี 13 

    
โครงการอาหารปลอดภัย จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหาร
ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไปและเพื่อตรวจประเมินร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 120 ล าดับท่ี 1 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย       
 



- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ า
ด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถัง
แก๊ส ฯลฯ 
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้
กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม

      

 



ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟ
หน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง 
รถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
- วัสดุส้ินเปลืองได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ เส้ือ
กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในการพ่นหมอกควัน ฉีดสารเคมี จัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

-วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด

      

 



เสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
-วัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc)
 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร ์แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

  
งบลงทุน รวม 145,290 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,290 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2,990 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
  เก้าอี้ส านักงานขนาดกว้าง 61 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 105 ซม. ปรับ
ระดับสูงต่ าได้ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ
ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 204 ล าดับท่ี 3 

      

 
    

จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 4,800 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   โต๊ะท างานเหล็กขนาด
กว้าง 122.9 ซม. ลึก 66.9 ซม. สูง 75 ซม. พร้อมกระจก 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ

      

 



ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 204 ล าดับท่ี 3 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

 
    

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 118,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง 
   2. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
   3. ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 2.4 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 2.4 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 43 

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับท่ี 7 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับ
ท่ี 7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 44 

      

 
    

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับท่ี 61 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล

      

 



เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับ
ท่ี 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 44 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

 
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 260,000 บาท 

 

      

  - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชนละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 146-159 ล าดับท่ี 14-52 
 

      

 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 570,000 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 480,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป       
 



ตามหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราว โดยค านวณ ต้ังไวไ้ม่เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น กระบอกตวง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัด
น้ าฝน ถังเก็บเช้ือเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ส าสีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายา
ต่าง ๆ สายยาง ถุงมือ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น เครื่องแบบ เส้ือ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดหมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพ-กู้ภัย 

      

 



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,470,950 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 2,934,400 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,934,400 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,156,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง พร้อม

ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 7 อัตรา 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600 บาท
,เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกอง
ช่าง โดยค านวณ ต้ังไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร ผู้อ านวยการกอง
ช่าง ระดับกลาง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600.-
 บาทและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) เดือนละ 1,500.- บาท 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม 2559 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 554,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง โดย

แบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตราและพนักงานจ้าง
ท่ัวไป จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปตามหนังสือท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่องให้ข้าราชการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว โดยค านวณต้ังไวไ้ม่
เกิน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 
 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,209,100 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 249,100 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลท่ีมาปฏิบัติงานนอก
      

 



เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามค าส่ังของเทศบาล ฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 180,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิเบิกได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 49,100 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 และตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้
รับจ้าง อาทิเช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ า ฯลฯ 

      

 
    

ค่าทดสอบคุณภาพน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการด าเนินการตรวจสอบความสะอาดของน้ า

และคุณภาพของน้ า 
      

 
    

ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ       
 

    
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ 

      

 
    

ค่ารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการด าเนินการรังวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน์ 
      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน       
 



เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ท่ีได้รับค าส่ังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาลต าบล โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
ฯและพนักงานจ้าง เช่นค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกับ
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ท่ีถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ า
ด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 40,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน        
 



- วัสดุส้ินเปลืองได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc)
 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร ์แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

      

 



รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

  
งบลงทุน รวม 327,450 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 127,450 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5,250 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   1. เก้าอี้ท างาน 
   2. เก้าอี้ปรับระดับสูงต่ าได้ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ
ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 37 

      

 
    

จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,400 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 100 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ
ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 37 

      

 
    

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 26,000 บีทีย ู จ านวน 72,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) 26,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู 
   2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
   3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟเบอร ์5 
   4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด 

      

 



   5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
   6. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอปุกรณ์
ดังนี ้สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 20 ล าดับท่ี 10.8.1 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 20 ล าดับ
ท่ี 10.8.1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 201 ล าดับท่ี 18 

    
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 6,800 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก จ านวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
   ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด
กว้าง 118.4 ซม. ลึก 40.6 ซม. สูง 87.4 ซม. 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ
ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 197 ล าดับท่ี 2 

      

 
   

ครุภัณฑ์ส ารวจ       
 

    
จัดซ้ือเทปวัดระยะไฟเบอร์ จ านวน 6,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์ จ านวน 2 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
   (1) เทปวัดระยะไฟเบอร์ มีความยาว 50 เมตร  
   (2) สายเทปท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส  
   (3) หน้ากว้างของเส้นเทป 12.5 มิลลิเมตร  
   (4) มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตรและมีขีดแบ่งย่อย
ทุก ๆ 2 มิลลิเมตร  
   (5) ปลายสายเทปมีห่วงส าหรับดึง  
   (6) มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบ
ได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 
- เป็นไปตามหนังสือ

      

 



กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว 1989 วันท่ี 22 มิถุนายน 255
2 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 39 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 4 ล าดับท่ี 9 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 4 ล าดับ
ท่ี 9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 35 

      

 
    

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับท่ี 61 
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับ
ท่ี 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1842 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 226 ล าดับท่ี 35 
 

      

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 
 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

      

 
    

ค่าออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่       
 



เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 7,953,300 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 650,000 บาท 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท 

 
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 500,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไม้ต่าง ๆค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว
เสียม เล่ือย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด 
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม น้ ามันทาไม ้ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต ์ทราย กระเบ้ือง สังกะสี ตะป ูเหล็กเส้น ปูน
ขาว ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์

      

 



ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อ
น้ าบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

  
งบลงทุน รวม 7,303,300 บาท 

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,303,300 บาท 
 

   
อาคารต่าง ๆ       

 

    

โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
บ้านช่างค าน้อยหมู่ที่ 4 กว้าง 0.60 ยาว 5.40 เมตร พื้นที่รวม 3.24 
ตารางเมตร 

จ านวน 37,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงป้ายส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน บ้านช่างค าน้อย หมู่ท่ี 4 กว้าง 0.60 ยาว 5.40 เมตร พื้นท่ี
รวม 3.24 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบล
บ้านแหวน เลขท่ี H-04-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 187 ล าดับท่ี 44 

      

 

    

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตรบ้านโขงขาว 
หมู่ที่ 2 

จ านวน 303,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 125.00 ตาราง
เมตร บ้านโขงขาว หมู่ท่ี 2 ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบล
บ้านแหวน เลขท่ี H-04-62 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 141 ล าดับท่ี 24 

      

 
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 

    

โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้านช่างค าหลวง 
หมู่ที่ 5 ขนาดฐานกว้าง 2.20  เมตร ยาว 10.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
2.20 เมตร 

จ านวน 86,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างก าแพงกั้นดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้านช่างค า
หลวง หมู่ท่ี 5 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2.20 เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขท่ี C-05-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

      

 



- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 117 ล าดับท่ี 15 

    

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองหลวง ซอยนางจินดา ขุน
หล่อ ช่วงที่ 2 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร สูง 
2.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 

จ านวน 484,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองหลวง ซอยนาง
จินดา ขุนหล่อ ช่วงท่ี 2 บ้านดอนไฟ หมู่ท่ี 12 ขนาดฐาน
กว้าง 2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี C-12-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 4 

      

 

    

โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันดินหลังหอพ่อบ้าน (ด้านทิศเหนือ ซอย.
5) บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 60.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร 

จ านวน 497,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกั้นดินหลังหอพ่อบ้าน (ด้านทิศ
เหนือ ซอย.5) บ้านช่างค าน้อย หมู่ท่ี 4 ขนาดฐาน
กว้าง 2.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี C-04-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 68 ล าดับท่ี 3 

      

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านท้าวบุญเรือง 
หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร 

จ านวน 49,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านท้าว
บุญเรือง หมู่ท่ี 3 ขนาด
กว้าง 1.70 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขท่ี A-03-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 63 ล าดับท่ี 2 

      

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางแสงอรุณ บุญ
จีโน ถึงบ้านนายทองแดง ใบบัว บา้นดู่ หมู่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
155.38 ตารางเมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง 

จ านวน 86,800 บาท 

 
      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางแสง
อรุณ บุญจีโน ถึงบ้านนายทองแดง ใบบัว บ้านดู่ หมู ่11 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่

      

 



น้อยกว่า 155.38 ตารางเมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี A-11-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 4 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสิงห์แก้ว 
แดงตา ถึงหน้าบ้านนายบุญมี เมืองมา จ านวน 2 ช่วง 

จ านวน 178,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสิงห์
แก้ว แดงตา ถึงหน้าบ้านนายบุญม ีเมืองมา จ านวน 2 ช่วง 
   ช่วงท่ี 1 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ไม่มีหินคลุก
ไหล่ทาง)  
   ช่วงท่ี 2 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ไม่มีหินคลุก
ไหล่ทาง) 
   หรือจ านวนพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 319.00 ตารางเมตร บ้าน
จอมทอง หมู่ท่ี 10 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขท่ี A-10-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 95 ล าดับท่ี 8 

      

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนายทองเหรียญ ศรี
ชัยแก้ว ซอย 2 บ้านเด่ือ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 51.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 
เมตร 

จ านวน 86,900 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนายทอง
เหรียญ ศรีชัยแก้ว ซอย 2 บ้านเด่ือ หมู่ท่ี 9 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมหินคลุก
ไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านแหวน เลขท่ี A-09-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 88 ล าดับท่ี 4 

      

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมซอย 4 ข้าง
บ้านนายประพันธ ์ จันเขียว บ้านเด่ือ  หมู่ที่ 9ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง) 

จ านวน 131,300 บาท 

 
      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เช่ือม
ซอย 4 ข้างบ้านนายประพันธ ์จันเขียว บ้านเด่ือ หมู่ท่ี 9ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีหินคลุก

      

 



ไหล่ทาง) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี A-09-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 88 ล าดับท่ี 3 

    

โครงการก่อสร้างท่อหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองศาลาบริเวณ
หน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 
เมตร มอก.1166-2536 จ านวน 15 ท่อน 

จ านวน 710,800 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
ศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร ่หมู่ท่ี 1 ขนาด
กว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-
2536 จ านวน 15 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขท่ี F-01-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 55 ล าดับท่ี 2 

      

 

    

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมล าเหมืองหน้าวัด (หลังบ้านนายชม  บุญ
เมือง) บ้านช่างค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 
เมตร จ านวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ยาวรวม 37.00 เมตร 

จ านวน 490,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหล่ียมล าเหมืองหน้าวัด (หลังบ้านนาย
ชม บุญเมือง) บ้านช่างค าหลวง หมู่ท่ี 5 ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 3 บ่อ ยาวรวม 37.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขท่ี F-05-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 72 ล าดับท่ี 3 

      

 

    

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

จ านวน 292,300 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 เช่ือม ซอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ท่ี 3 ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี B-03-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 63 ล าดับท่ี 1 

      

 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หน้าบ้าน
นายสมบูรณ์ ขวัญเชือกดี ถึงหน้าบ้าน นายประเสริฐ ทองหล้า ขนาด
กว้าง 0.30 เมตรยาว 122.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร บ้าน
จอมทอง หมู่ที่ 10 

จ านวน 298,000 บาท 

 



      

  - เพื่อจ่ายเปน็คา่ก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ซอย 7 หน้าบ้านนายสมบูรณ์ ขวัญเชือกดี ถึงหน้าบ้าน นาย
ประเสริฐ ทองหล้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 122.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร บ้านจอมทอง หมู่ที ่10 ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน เลขที ่B-10-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าที ่95 ล าดับที ่7 

      

 
    

โครงการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 29 
สายทาง 

จ านวน 488,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเปน็คา่ด าเนินการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 29 สายทาง ความยาวรวม 13,570.00 เมตร กว้าง 
0.60-3.00 เมตร ลึก 0.30-1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,402.40 ลบ.
ม. ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลบ้านแหวน เลขที ่Z-01-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าที ่205 ล าดับที ่1 

      

 

    

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรว่มใจบ้านแหวน บ้านโขงขาว 
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวนพื้นทีร่วมไมน่้อยกว่า 695.90 ตารางเมตร 

จ านวน 497,500 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเปน็คา่ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจบ้าน
แหวน บ้านโขงขาว หมู่ที ่2 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 695.90 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขที ่A-02-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าที ่59 ล าดับที ่2 

      

 
    

โครงการปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
บ้านโขงขาว หมู่ที ่2 

จ านวน 417,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงไฟฟา้ส่องสวา่งสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน บ้านโขงขาว หมู่ที ่2 ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบล
บ้านแหวน เลขที ่E-02-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าที ่114 ล าดับที ่7 

      

 
    

โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ า จากเดิมเป็นตะแกรงเหล็ก ถนนสาย
หลัก บ้านปากกอง หมู่ที ่6 ขนาด 0.40 เมตร ยาว 210.00 เมตร 

จ านวน 475,000 บาท 

 
      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเปล่ียนฝารางระบายน้ า จากเดิมเป็นตะแกรง
เหล็ก ถนนสายหลัก บ้านปากกอง หมู่
ท่ี 6 ขนาด 0.40 เมตร ยาว 210.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

      

 



ต าบลบ้านแหวนเลขท่ี  D-06-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 76 ล าดับท่ี 3 

    

โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายจักรภพ ไชยเทพ บ้าน
เด่ือ หมู่ที่ 9 ขนาด เส้นผ่านศนูย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 54 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ 

จ านวน 251,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายจักรภพ ไชย
เทพ บ้านเด่ือ หมู่ท่ี 9 ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 54 ท่อนพร้อมบ่อพัก 6 บ่อ ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี  F-09-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 88 ล าดับท่ี 5 

      

 

    

โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านหัวเสือ ข้างศาลาอ่านหนังสือหมู่บา้น 
บ้านต้นเฮอืด หมู่ที่ 8 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร จ านวน 
3 ช่วง 

จ านวน 468,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าบ้านหัวเสือ ข้างศาลาอ่าน
หนังสือหมู่บ้าน บ้านต้นเฮือด หมู่ท่ี 8 ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 3 ช่วง 
   ช่วงท่ี 1 วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน 23 ท่อน พร้อมบอ่พัก 3 บ่อ  
   ช่วงท่ี 2 วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน 29 ท่อน พร้อมบอ่พัก 4 บ่อ  
   ช่วงท่ี 3 วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ านวน 56 ท่อน พร้อมบอ่พัก 6 บ่อ  
   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวนเลขท่ี  F-2-08-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 84 ล าดับท่ี 2 

      

 

    

โครงการวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักปากทางบ้านดอน
คาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 1.50 ยาว  41.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ 

จ านวน 576,700 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเหล่ียมพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลัก
ปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ท่ี 7 ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 ยาว 41.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 2 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี F-07-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 4 

      

 



   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

 
    

โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 400,000 บาท 
 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 

      

 
 

งานสวนสาธารณะ รวม 450,000 บาท 
 

  
งบลงทุน รวม 450,000 บาท 

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท 
 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพสนามกีฬา เทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 450,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงสวนสุขภาพสนาม
กีฬา เทศบาลต าบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ท่ี 2 ประกอบด้วย 
  (1) งานถนนทางเดินและลานส าหรับติดต้ังอุปกรณ์เครื่องออกก าลัง 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร 
  (2) งานปลูกสนามหญ้า พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 
  (3) งานใบไม้ พุ่มไม้ จ านวน 7 ชนิด ประกอบด้วย ต้นเข็มแดง ยาว 
360.00 เมตร ต้นไทรเกาหลี จ านวน 195 ต้น ต้นแคนา จ านวน 1 
ต้น ต้นตะค้ า จ านวน 1 ต้น ต้นปีป จ านวน 3 ต้น ต้นหางนกยูง 
จ านวน 2 ต้น ต้นหูกระจง จ านวน 2 ต้น 
  (4) อุปกรณ์เครื่องเล่นออกก าลังกาย จ านวน 11 ชนิด ๆ ละ 1 ชุด 
ประกอบด้วย บาร์เด่ียวต่างระดับ ดันพื้นต่างระดับ คานดันพื้นสลับ 
คานไล่ระดับ ทางเดินท่อนซุงต่างระดับ ท่ีนั่งท่อนซุงซีเมนต์ กระดาน
กรรเชียง คานดันพื้นต่างระดับ ลูกระนาดท่อนซุงซีเมนต์ กากบาท
หรรษา ม้านั่งสนาม อุปกรณ์บาร์โหนคู่ 
ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขท่ี H-02-63 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 166 ล าดับท่ี 26 
 

      

 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,500,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,500,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 2,500,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลบ้านแหวน จ านวน 2,500,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สถานท่ีถ่ายเทและก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 

      

 



 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 480,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ส าหรับจ้างนักเรียนนักศึกษาและลด
รายจ่ายผู้ปกครองและให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.4/
ว 569 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 129 ล าดับท่ี 1 

      

 
    

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการสร้างแกนน าเครือข่าย
เยาวชน ในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าท่ี 189 ล าดับท่ี 1 

      

 
    

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัว ในต าบล
บ้านแหวน 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในต าบลบ้านแหวน เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมให้
ครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านแหวนมีความเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคงในสังคมโดยด าเนินกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ครอบครัว , กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดกับครอบครัวและกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 123 ล าดับท่ี 3 

    
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้
พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไป โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 124 ล าดับท่ี 6 

      

 
    

โครงการร้อยใจรักษ์ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อ
สนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การ
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 133 ล าดับท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,095,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,095,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน จ านวน 350,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 162 ล าดับท่ี 12 

      

 
    

โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จ านวน 35,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย ของนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 164 ล าดับท่ี 17 

      

 
    

โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก ภายใน
ต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 164 ล าดับท่ี 16 

      

 
    

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชน จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าเด็กและเยาวชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน

      

 



ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 138 ล าดับท่ี 17 

    
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนนักกีฬาของต าบลเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
นักกีฬาของต าบลบ้านแหวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 163 ล าดับท่ี 15 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 
 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ  
-วัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ าจานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถัง
แก๊ส ฯลฯ 
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน

      

 



หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้
กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม น้ ามันทาไม ้ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต ์ทราย กระเบ้ือง สังกะสี ตะป ูเหล็กเส้น ปูน
ขาว ฯลฯ  
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่ส่ิงของท่ีใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อ
น้ าบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
- วัสดุส้ินเปลืองได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
 

      

 



   
วัสดุการเกษตร จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า วัสดุเพาะ
ช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   

วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์
บอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 

      

 



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

 
   

ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 

      

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 585,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 465,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันฉัตรมงคล วันจักร ีฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า
จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติค่าเตรียมและตกแต่งสถานท่ีค่าจัดซื้อ ผ้า
แพร ผ้าริ้ว ธงชาติป้ายสัญลักษณ์ดอกไม้ธูป เทียน ค่าพานพุ่มถวาย
สักการะพวงมาลา ค่าดอกไม้กระเช้าดอกไม้ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าท่ี 162 ล าดับท่ี 9 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
โครงการธรรมสัญจร จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการธรรมสัญจร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้าท่ี 167 ล าดับท่ี 29 

      

 
    

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระราชวงศ์ 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชวงศ์ โดย
ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลบ้าน

      

 



แหวน ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 162 ล าดับท่ี 11 

    
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนรุักษ์ประเพณี
เข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เข้าพรรษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 167 ล าดับท่ี 30 

      

 
    

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยีเ่ป็ง จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนรุักษ์ประเพณีเดือน
ยี่เป็ง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 161 ล าดับท่ี 5 

      

 
    

โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนรุักษ์ประเพณีปีใหม่
เมือง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 161 ล าดับท่ี 8 
 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธแีละประเพณีทอ้งถ่ิน อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 30,000 บาท 

 



      

  - เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 160 ล าดับท่ี 2 

      

 
   

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
 

    
อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  - เพื่ออุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดจอมทอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับท่ี 31 

      

 
    

อุดหนุนวัดช่างค า ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค า จ านวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพื่ออุดหนุนวัดช่างค า ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค า 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับท่ี 31 

      

 
    

อุดหนุนวัดท้าวบุญเรือง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าวบุญเรือง จ านวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพื่ออุดหนุนวัดท้าวบุญเรือง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าว
บุญเรือง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับท่ี 31 

      

 
    

อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ ์(วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) 

จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  - เพื่ออุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

      

 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับท่ี 31 

    
อุดหนุนวัดป่าหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  - เพื่ออุดหนุนวัดป่าหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่าหมาก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับท่ี 31 

      

 
    

อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ จ านวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพื่ออุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวรเวทย์
วิสิฐ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับท่ี 31 
 

      

 
 

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 

 

      

  - เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้า 160 ล าดับท่ี 3 
 
 
 

      

 



 
แผนงานการเกษตร 

 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ       
 

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลบ้าน
แหวน 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลบ้านแหวน โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 
2565) หน้าท่ี 127 ล าดับท่ี 4 
 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย 
- วัสดุคงทน ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย เช่น สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ 
- วัสดุส้ินเปลือง ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า วัสดุเพาะ
ช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 

      

 



 
แผนงานงบกลาง 

 
 

 
งบกลาง รวม 25,088,421 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 25,088,421 บาท 
 

   
งบกลาง รวม 25,088,421 บาท 

 
   

ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,106,300 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นให้กับส านักงานเงนิทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพื่อการจัดซื้อท่ีดินเพื่อขยายลาน
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามหนังสือ ท่ี มท0808.4/6241 ลง
วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการช าระเงินกู้เงนิทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 

      

 
   

ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 149,500 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ียให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพื่อการจัดซื้อท่ีดินเพื่อขยายลาน
อเนกประสงค์เทศบาลเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
- เป็นไปตามหนังสือท่ี มท0808.4/6241 ลง
วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการช าระเงินกู้เงนิทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 346,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตรฯ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างช่ัวคราว 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว
9 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 14,000 บาท 
 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี 

      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 17,000,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
ขั้นบันได ตามช่วงช้ันอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

      

 



วันท่ี 18 ตุลาคม 2554  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 0561 ลง
วันท่ี 30 มกราคม 2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 169 ล าดับท่ี 2 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,700,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียความพิการ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเดือน
ละ 800.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการ ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 169 ล าดับท่ี 3 

      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 180,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
เดือนละ 500.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 170 ล าดับท่ี 4 

      

 
   

ส ารองจ่าย จ านวน 961,975 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็นและเร่งด่วนหรือในกรณีท่ี
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย
ต่างๆ หรือกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณ
ต้ังจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
- เป็นไปตาม 
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 
   (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0303.4/
ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 
   (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง

      

 



วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 
   (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์2560 
   (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2558 
   (6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 
   (7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1064 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 
   (8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1173 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
   (9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 
   (10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
   (11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
   (12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 608 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
   (13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 189 ล าดับท่ี 2 

        
 

      
 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ท่ี
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบอง
ไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุก
จราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 

      

 
    

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. จ านวน 92,700 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555,ตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ปี 2543 จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ

      

 



งบประมาณ ยกเว้นเงินกู้เงนิจ่ายขาดเงินอุดหนุนทุกประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555,ตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ปี 2543 จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณ ยกเว้นเงินกู้เงนิจ่ายขาดเงินอุดหนุนทุกประเภท 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 975 ลง
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 560 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2561 

      

 
    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ านวน 250,000 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด (เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เพื่อใช้
ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
ท้องถิ่น ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0891.3/
ว 2199 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552, ตามหนังสือ ท่ี มท 0891.3/
ว 1514 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้าท่ี 143 ล าดับท่ี 4 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 1,087,946 บาท 
 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยต้ังจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้โดยไม่รวม
จากพันธบัตร เงินกู้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิดออกตาม
ความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว34 ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2557 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 35 ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2557 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลง
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.5/ว 1264 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
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756,000
240,000240,000

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000

240,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,620,000

งบ
บุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,700,000
ส ารองจ่าย 961,975

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
 (กบท.)

1,087,946
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,000

100,000

100,000
ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ
สมาคม ส.ท.ท.

92,700

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 346,000

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 1,106,300
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวม

งบกลาง งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 149,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 250,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

554,000 1,728,000 480,000 5,502,000

67,200 272,400
72,000 192,000 24,000 487,000

2,156,000 1,024,000 2,751,000 #######

42,000 42,000
285,000

85,200 42,000 42,000 440,400
49,100 11,300 19,200 176,200

20,000
1,080,000

180,000 180,000 168,000 1,296,000

20,000 70,000 5,000 180,000

20,000 124,000
2,500,000 2,500,000

100,000 20,000 314,000 564,000
295,200
246,000
70,000
20,000

30,000 30,000
10,000 10,000 5,000 45,000

งบ
ด าเนินงา
น

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียม 20,000
ค่าทดสอบคุณภาพน้ าบาดาล

70,000
ค่าเช่าพ้ืนท่ีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) 20,000
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน

295,200
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 246,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 130,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 104,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลภายในเขตต าบล
บ้านแหวน

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85,000

1,080,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 708,000

271,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 92,400
ค่าเบ้ียประชุม 20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 285,000

110,000 89,000
เงินเดือนพนักงาน 330,000 6,402,000

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,260,000 1,480,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 205,200
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบ
บุคลากร

เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหน่ง



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

15,000
50,000

10,000 10,000 20,000
5,000 30,000

20,000 20,000
20,000

60,000 110,000

50,000 50,000

40,000

40,000 40,000
300,000

20,000 120,000

80,000 80,000
550,000

80,000 80,000
60,000 60,000

800,000

350,000 350,000
40,000 40,000

150,000 150,000

งบ
ด าเนินงา
น

ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านแหวน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

800,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 550,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร

300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผน
ชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านแหวน

40,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอก
อาณาจักร

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 50,000
ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ 20,000
ค่ารังวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน์
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแบบ 25,000
ค่าเย็บหนังสือค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร 50,000
ค่าเบ้ียประกันภัย 15,000



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

30,000 30,000

35,000 35,000
100,000 100,000

80,000 80,000
50,000

25,000 25,000
200,000

50,000
30,000

35,000 35,000
400,000
100,000

100,000

200,000

100,000
50,000 50,000

50,000 50,000
40,000 40,000

400,000
50,000 50,000

50,000

งบ
ด าเนินงา
น

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 50,000
โครงการรณรงค์ท าความสะอาด (Big cleanning day)
โครงการเพ่ิมศักยภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์
 ต าบลบ้านแหวน

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 100,000

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ครอบครัว ในต าบลบ้านแหวน

200,000

โครงการฝึกอบรมภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เทศบาล
ต าบลบ้านแหวน

100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

100,000
โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 400,000
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน 30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 50,000

โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

200,000
โครงการธรรมสัญจร
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค 50,000
โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ
โครงการจัดงานวันเด็ก
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดใน
พ้ืนท่ีต าบลบ้านแหวน



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

100,000
35,000 35,000

100,000 100,000
60,000 60,000

30,000
150,000 150,000

68,000 68,000

66,300 66,300

39,100 39,100

42,500 42,500

33,900 33,900

21,470 21,470

13,560 13,560

งบ
ด าเนินงา
น

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จอมทอง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญ
เรือง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค า
หลวง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของต าบลเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดอง 30,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระราชวงศ์

โครงการลดขยะในชุมชน
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โครงการร้อยใจรักษ์ 100,000



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

15,820 15,820

196,000 196,000

191,100 191,100

112,700 112,700

122,500 122,500

30,000 30,000
90,000 90,000

20,000 20,000
150,000 150,000
150,000 150,000

200,000

50,000

80,000 80,000
60,000 60,000

งบ
ด าเนินงา
น

ค่าใช้สอย

เงินส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการอาหารปลอดภัย

โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไป

50,000

โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

200,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนย่ีเป็ง
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างค าหลวง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

500,000 300,000 40,000 1,640,000

50,000 100,000
100,000 150,000

40,000 15,000 20,000 175,000
20,000 500,000 550,000
30,000 40,000 500,000 773,600
30,000 30,000

80,000
20,000 50,000 110,000

30,000 30,000
1,205,289 1,205,289

30,000 70,000 100,000
40,000 150,000 220,000
20,000 30,000 60,000

50,000 30,000 110,000 510,000
750,000 850,000

15,000
180,000 580,000

40,000
80,000

5,250 5,250
2,990 2,990

2,400 2,400
72,000 72,000จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์

80,000
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน

งบ
ด าเนินงา
น

400,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

100,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 15,000

ค่า
สาธารณูปโภ
ค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุส านักงาน 320,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000
วัสดุก่อสร้าง 30,000
วัสดุการเกษตร

203,600
วัสดุกีฬา

100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้สอย

ค่าอาหารเสริม (นม)

800,000



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

4,800 4,800
6,800 6,800

11,000 11,000
8,500

30,000 30,000

17,000 17,000
10,000 10,000

5,000 2,500 7,500
17,000 68,000

4,300

10,000
2,500 2,500

17,500

118,000 118,000

118,300

27,700
18,700

6,000 6,000
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
จัดซ้ือเทปวัดระยะไฟเบอร์
ครุภัณฑ์ส ารวจ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 18,700
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ติดต้ังถังดับเพลิงประจ าชุมชน 118,300
ครุภัณฑ์อ่ืน
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน
ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 17,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 51,000
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8,500

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)
ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก
จัดซ้ือโต๊ะท างาน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะหมู่บูชา



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

86,000 86,000

484,000 484,000

497,000 497,000

49,000 49,000

86,800 86,800

178,000 178,000

86,900 86,900โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนาย
ทองเหรียญ ศรีชัยแก้ว ซอย 2 บ้านเด่ือ หมู่ท่ี 9 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉล่ียข้างละ 0.15 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนาง
แสงอรุณ บุญจีโน ถึงบ้านนายทองแดง ใบบัว บ้านดู่ หมู่
 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 155.38 ตารางเมตร ไม่มี
หินคลุกไหล่ทาง

โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันดินหลังหอพ่อบ้าน (ด้านทิศ
เหนือ ซอย.5) บ้านช่างค าน้อย หมู่ท่ี 4 ขนาดฐานกว้าง 
2.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

โครงการก่อสร้างก าแพงก้ันดินล าเหมืองแม่ท่าช้าง บ้าน
ช่างค าหลวง หมู่ท่ี 5 ขนาดฐานกว้าง 2.20  เมตร ยาว 
10.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองหลวง ซอยนาง
จินดา ขุนหล่อ ช่วงท่ี 2 บ้านดอนไฟ หมู่ท่ี 12 ขนาด
ฐานกว้าง 2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้าน
ท้าวบุญเรือง หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 85.00 
ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนาย
สิงห์แก้ว แดงตา ถึงหน้าบ้านนายบุญมี เมืองมา จ านวน 
2 ช่วง

งบลงทุน



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

131,300 131,300

710,800 710,800

490,000 490,000

292,300 292,300

298,000 298,000

488,000 488,000

497,500 497,500โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจบ้านแหวน
 บ้านโขงขาว หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 695.90 ตารางเมตร

โครงการขุดลอกล าเหมืองในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 29 สายทาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
7 หน้าบ้านนายสมบูรณ์ ขวัญเชือกดี ถึงหน้าบ้าน นาย
ประเสริฐ ทองหล้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตรยาว 122.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร บ้านจอมทอง หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
3 เช่ือม ซอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมล าเหมืองหน้าวัด (หลังบ้าน
นายชม  บุญเมือง) บ้านช่างค าหลวง หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง
 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 3 บ่อ ยาวรวม 37.00 เมตร

โครงการก่อสร้างท่อหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
ศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ท่ี 1 ขนาด
กว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2530 
จ านวน 15 ท่อน

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เช่ือม
ซอย 4 ข้างบ้านนายประพันธ์  จันเขียว บ้านเด่ือ  หมู่ท่ี 
9ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง)

งบลงทุน



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

417,000 417,000

450,000 450,000

475,000 475,000

251,000 251,000

468,000 468,000

576,700 576,700

400,000 400,000

200,000 200,000

37,000 37,000โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแหวน บ้านช่างค าน้อยหมู่ท่ี 4 กว้าง 0.60 ยาว 
5.40 เมตร พ้ืนท่ีรวม 3.24 ตารางเมตร

อาคารต่าง ๆ
ค่าออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อเหล่ียมพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักปาก
ทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ท่ี 7 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 ยาว  41.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านหัวเสือ ข้างศาลาอ่าน
หนังสือหมู่บ้าน บ้านต้นเฮือด หมู่ท่ี 8 ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.60  เมตร จ านวน 3 ช่วง

โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายจักรภพ ไชย
เทพ บ้านเด่ือ หมู่ท่ี 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 54 ท่อนพร้อมบ่อพัก 6 บ่อ

โครงการเปล่ียนฝารางระบายน้ า จากเดิมเป็นตะแกรง
เหล็ก ถนนสายหลัก บ้านปากกอง หมู่ท่ี 6 ขนาด 0.40 
เมตร ยาว 210.00 เมตร

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพสนามกีฬา เทศบาลต าบล
บ้านแหวน

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ท่ี 2

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

303,000 303,000

113,000

161,000

40,000

20,000

260,000 260,000

15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000

15,000 15,000

15,000 15,000
15,000 15,000

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดวรเวทย์วิสิฐ

อุดหนุนวัดป่าหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่า

อุดหนุนวัดท้าวบุญเรือง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ท้าวบุญเรือง

อุดหนุนวัดช่างค า ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัดช่างค า

อุดหนุนวัดเทพประสิทธ์ิ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการสรง
น้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธ์ิ (วัดต้นเฮือด)

อุดหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

20,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 40,000
งบ
รายจ่าย
อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

โครงการปรับปรุงเวที ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้านแหวน (ศูนย์ไชโย)

161,000

โครงการจัดท าประตูบานเล่ือนอัตโนมัติอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน

113,000

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม ขนาดกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 125.00 
ตารางเมตรบ้านโขงขาว หมู่ท่ี 2

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน



งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

แผนงาน รวมแผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การเกษต

ร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

552,000 552,000

452,000 452,000

496,000 496,000

508,000 508,000

30,000 30,000

30,000 30,000

80,000 1,710,000 ###### 5,497,590 ###### ######รวม 25,088,421 480,000 2,242,500 20,665,300

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณี
ท้องถ่ิน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ช่างค า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
จอมทอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ไร่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านท้าวบุญเรือง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ


