
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย
อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,395,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,551,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน/รองนายก อบต
. จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย พ.ศ
. 2561–2564  ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  1 หน้า  95

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต. /รอง
นายก อบต. จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ  2561  โครงการ
ที  1 หน้า  95

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของ นายก อบต./รองนายก อบต
. จํานวน 12 เดือน   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ  2561  โครงการ
ที  1 หน้า  95

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ  2561  โครงการ
ที  1 หน้า  95

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
-ประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-  บาท
-รองประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 110,160.-  บาท
-เลขานุการสภา อบต. จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน   86,400.-  บาท
-สมาชิกสภา อบต. จํานวน 12 เดือน  จํานวน 14 คน เป็น
เงิน  1,209,600.- บาท    
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ  2561  โครงการที  1 หน้า  95
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,326,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,141,520 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  
- ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 413,160.-บาท
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทัง
สิน 180,720.-บาท  
- หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 323,760.-บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทัง
สิน 214,560.-บาท
- นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน   262,560.-บาท 
-นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทังสิน 266,760.-บาท   
-จพง.พัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน  149,640.-บาท
-จพง.ธุรการ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน   149,640.-บาท
-นักวิชาการเกษตร  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทังสิน 180,720.-บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561  –2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ  2561  โครงการที  1 หน้า  95

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล
สํานักปลัด  
-จพง.พัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน   21,300.-บาท
-จพง.ธุรการ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน   21,300.-บาท
 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ  2561 โครงการที 1 หน้า  95

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่  นักบริหารงาน อบต.  หัวหน้า
สํานักปลัด จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561 –2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ  2561 โครงการที  1 หน้า  95

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 839,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ได้แก่ 
- พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 224,880.-บาท
- พนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 272,760.-บาท  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 125,640
.-บาท
- คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน  216,000.-  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แผน
งานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า  95
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 92,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ  ของพนักงานจ้าง   ได้แก่ 
- พนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 44,700
.-บาท  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ   จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 24,000
.-บาท
- คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน  24,000.-  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า  95

งบดําเนินงาน รวม 2,597,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 -จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามคําสังองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฯลฯ  จํานวน  50,000.- บาท 
-จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 250,000  บาท  ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี  ของอบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561  –2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที 1 หน้า  95

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หน่วยงานสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ  2561 โครงการ
ที  1 หน้า  95

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล หน่วยงานสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561–2564  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที  1 หน้า  95

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล หน่วย
งานสํานักงานปลัด และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564  ยุทธศาสตร์ที 4   การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  1 หน้า  95
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ค่าใช้สอย รวม 1,265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  644,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา ทําความสะอาดอาคาร  ตัดหญ้าสนามกีฬากลาง ค่าจ้างประชา
สัมพันธ์   ดูแลภูมิทัศน์อาคารสํานักงาน  ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก  จ้าง
เหมาติดตังไฟฟ้า  เดินสายติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า วางท่อประปา  เก็บ-ขน
ขยะ ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ
. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2
 หน้า 95
 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  20,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทางวิทยุ
กระจายเสียงหรือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์หมู่
บ้าน ป้ายโฆษณา  ค่าจัดทําปฎิทิน  ค่าจัดทําวารสารรายงานผลการดําเนิน
งาน  ของ อบต.  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2
 หน้า 95

  - ค่าบริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน 36,000.-บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารของ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี  ของอบต
. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ 2561
 โครงการที 2 หน้า 95

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 -ค่ารับรอง ตังไว้ 5,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการรับรอง รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม หรือทัศนะศึกษาดู
งาน    ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2
  หน้า 95

-ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้ 5,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่าย
สําหรับการประชุมสภาท้องถิน  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  การประชุม
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2
 หน้า 95
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง หน่วยงานสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  คณะผู้บริหาร  และสมาชิก  อบต.  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที 2 หน้า 95
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทีดิน/รังวัดทีดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการตรวจสอบทีดินสาธารณะ
ประโยชน์  ค่ารังวัดทีดินเพือทราบขอบเขตทีดินสาธารณะของตําบล   ฯลฯ
  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564  
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1)  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 6 
ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารวิชาการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารวิชาการต่างๆ   ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561  –2564  
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1)  ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที  3 หน้า 6
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสร็จฯ  เช่นค่าตกแต่งสถานที  ค่านํา  ค่า
อาหาร ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1)  ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการ
เมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1  หน้า 6
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเลือกตัง เป็นค่าตอบแทน  กรรมการดําเนินการ
เลือกตัง  ค่าแบบพิมพ์การเลือกตัง   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1) ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  4 หน้า 6
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  2  หน้า 95
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
อบต.บ้านด้าย

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่า
เอกสาร  ค่ารถ  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี  ของ  อบต
. บ้านด้าย พ.ศ. 2561  –2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  9 หน้า 97
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โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน  
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่า
เอกสาร  ค่ารถ  ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ แผนงานบริหารทัวไป ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที 7 หน้า 97

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลดูแลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  2 หน้า 95

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์  หลอดไฟฟ้า  ปลัก
ไฟ  สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ   แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที  3 หน้า 96

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ค่านําจืดทีชือจากเอกชน  ถังขยะ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  3 หน้า 96

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัว
เทียน   ไขควง  สัญญานไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกนําเอนกประสงค์  รถขยะ ฯลฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  3 หน้า 96

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเครือง   แก๊สหุงต้ม  นํามัน
จาระบี  นํามันเบนซิล ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย        พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 96

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดับเพลิง  นํายาเติมเครืองดับเพลิง    ฯลฯ   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัว
ไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 96
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 545,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  โรงงาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขต อบต. ฯลฯ ในปีงบประมาณปี 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 95

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ   แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  2 หน้า 95

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 95

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนืองจากการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสาร
อืน ๆ ฯลฯ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  2 หน้า 95

งบลงทุน รวม 181,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  2 บาน  จํานวน 1 ตู้ๆละ  5,500.-บาท  เป็น
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดปิด มีแผ่นชันปรับ
ระดับ 3 ชัน  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (จัดซือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  2560  ของสํานักงบประมาณ) ปรากฏ
ในบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564)  ของ  อบต
. บ้านด้าย  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป  โครงการ
ที  1 หน้า 141 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง แบบสะท้อนเลนส์เดียว ระบบ
ดิจิตอล (DSLR) จํานวน 1 เครือง 
-ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล
-มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ
-สามารถถ่ายภาพเคลือนไหว (VDO) ความละเอียดสูง (FULL HD) 30
 เฟรมต่อวินาที
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
-สามารถเชือมต่อระบบไร้สาย Wifi และ NFC
-หน้าจอแอลอีดีเป็นระบบสัมผัส
(จัดซือตามราคาท้องตลาด)  ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561–2564)  ของอบต. บ้านด้าย  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานทัวไป  โครงการที 2 หน้า 141
ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  XGA   
ขนาด  3500  ANSI  Lumens   จํานวน 1 เครืองๆ
ละ  36,000.-บาท และค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด
ทแยงมุม 150 นิว  จํานวน 1 จอๆละ  20,000.-บาท  (จัดซือตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  2560  ของสํานักงบประมาณ) ปรากฏในบัญชี
ครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564)  แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 1 ) ของอบต. บ้านด้าย  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานทัวไป  โครงการที 1 หน้า 19

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564  
ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานบริหารงานทัวไป  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  4 หน้า 96

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านด้าย ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี ของ อบต.บ้าน
ด้าย พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ แผนงานบริหารทัวไป ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที 5 หน้า 96
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน    อําเภอแม่สาย และเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอแม่สาย   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561  –2564   ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  1 หน้า  132

งานบริหารงานคลัง รวม 2,011,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,412,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,412,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,036,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
- ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 362,640.-บาท
- นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 275,760.-บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทังสิน 199,200
.-บาท   
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 199,200
.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  1 หน้า 95

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยกองคลัง ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 95

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 156,000.-บาท 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 141,120.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   แผน
งานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 95
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ฯลฯ   ให้แก่ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 12,300.-บาท 
- -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 24,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   แผน
งานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที 1 หน้า 95

งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
เพือตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 110,000  บาท  ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  1 หน้า 95

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างหน่วยงานส่วนกองคลัง  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561  –2564  ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 95

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล หน่วยงานกองคลัง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัว
ไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 95

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล   หน่วย
งานกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  1 หน้า 95

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก  ฯลฯ ของพนักงาน พนักงานจ้าง หน่วยงานกองคลัง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัว
ไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  2 หน้า 95
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม  สัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบล หน่วยงานกองคลัง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัว
ไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  2 หน้า 95
โครงการจัดทําแผนทีภาษีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้ายให้เป็นปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  8 หน้า 97

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลดูแลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  2 หน้า 95

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน  เช่น แบบ
พิมพ์  กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที  3 หน้า 96

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ ซีดี   โปรแกรมและ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการ
เมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 96

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  2 บาน  จํานวน 2 ตู้ๆละ  5,500.-บาท  เป็น
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดปิด มีแผ่นชันปรับ
ระดับ 3 ชัน   มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (จัดซือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  2560  ของสํานักงบประมาณ) ปรากฏ
ในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถินสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย   แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 141
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ  16,000.-บาท   โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  (จัดซือตามมาตรฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร) ปรากฏในบัญชี
ครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561  –2564)  แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 1 ) ของ อบต. บ้านด้าย   แผนงานบริหารทัวไป งานบริหาร
งานคลัง  โครงการที 3 หน้า 19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่านํา  ค่า
วัสดุ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ   แผนงานบริหารทัวไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  11  หน้า 98

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานบริหารทัวไป  ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที  3  หน้า 96

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 27,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเพิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ   สําหรับ
กิจกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงปีใหม่ สงกรานต์  และตลอดทัง
ปี  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน   ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2 หน้า 87
โครงการเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร อาหารว่าง  วัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 3   การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณ
สุข  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  1 หน้า 87
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โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นป้ายประชาสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ   ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 1)  ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ    แผนงานรักษาความสงบภายใน   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที 1  หน้า 7

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,583,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,231,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,231,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 852,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
- ผอ.กองการศึกษา   จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 349,320.-บาท
- ครู 2  อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 502,680.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
  ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 101

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผอ. กองการศึกษา  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 101

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ 
-ผู้ดูแลเด็ก  2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 321,600.-บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานการศึกษา  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที 1 หน้า 101

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
-ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา   จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 15,480.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 101

งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองการ
ศึกษาฯ    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  1 หน้า 101

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:16:49 หน้า : 13/31



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หน่วยงานกองการศึกษาฯ   ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานการ
ศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 101

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา   ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานการ
ศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 101

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองการศึกษาฯ  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 101

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 78,000 บาท
 -ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  60,000.-บาท    เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา ทําความสะอาดอาคาร  ดูแลภูมิทัศน์   จ้างเหมาติดตังไฟฟ้า   เดิน
สายติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า วางท่อประปา   เก็บ-ขนขยะ ฯลฯ   ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  2
 หน้า 101

- ค่าบริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน 18,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
เช่าเครืองถ่ายเอกสารของ อบต.  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต.บ้าน
ด้าย   พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที  4 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  2 หน้า 101

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานจ้างใน
หน่วยงาน กองการศึกษาฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต.บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที  2 หน้า 101
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมและสัมมนา จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  2 หน้า 101
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลดูแลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ที 2 หน้า 101  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านด้าย  ในปีงบประมาณปี 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 101

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด้าย  ในปีงบประมาณปี 2560  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานการศึกษา  ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 101

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561   โครงการ
ที  2 หน้า 101

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,611,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 799,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 289,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้าย  ค่านําดืม ฯลฯ  สําหรับกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิน  ศาสนสถาน  ปราชญ์ชาวบ้าน  ฯลฯ  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  แผนงานการศึกษา   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  6 หน้า 109
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 283,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1) สนับสนุนอาหารกลางวัน    ตังไว้ 210,700.-บาท   สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย   ข้อมูล ณ.วันที 10
 มิถุนายน 2560  จํานวนเด็กนักเรียน 43  คน  จัดสรร 100 %  ของ
จํานวนเด็กนักเรียน    จํานวน 245 วัน คนละ 20 บาท/วัน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แผนงานการศึกษา  ปีงบประมาณ 2561
  โครงการที  2  หน้า  107

(2) ค่าจัดการเรียนการสอน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรายหัว  ตังไว้  73,100
.-บาท  สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ด้าย   จํานวนนักเรียน  43 คน  คนละ 1,700.- บาท  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  แผนงานการศึกษา  ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  4  หน้า  108

โครงการเสริมสร้างความพร้อมของนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้าย  ค่านําดืม ฯลฯ  สําหรับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทังด้านร่างกาย  อารมณ์  จิต
ใจ  สังคม  และสติปัญญาทีเหมาะสมตามวัย  ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย ด้านภูมิปัญญาท้องถิน  ศาสนสถาน
ปราชญ์ชาวบ้าน  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  3 หน้า 108

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านด้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการการ  แผนงานการศึกษา   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  3 หน้า 101 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที 6 
-โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมป์  จํานวนเด็ก ณ.วันที 10
 มิถุนายน 2560 จํานวนเด็กนักเรียน 198 คน   จํานวน 260 วัน คน
ละ 7.82.-บาท/วัน 
-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย   จํานวน
เด็ก ณ.วันที 10 มิถุนายน 2560 จํานวนเด็กนักเรียน  43
   คน   จํานวน 260 วัน คนละ 7.82.-บาท/วัน   

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แผนงานการศึกษา  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1  หน้า  107
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งบเงินอุดหนุน รวม 812,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 812,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 812,000 บาท
      -อุดหนุนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์     ตังไว้ 792,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กประถมศึกษาปีที 6
 จํานวนเด็ก ณ.วันที 10 มิถุนายน 2560 จํานวนนักเรียน 198 คน  จัด
สรร 100 % ของจํานวนนักเรียน    จํานวน 200 วัน คนละ 20
 บาท/วัน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน    แผนงาน
การศึกษา  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  4  หน้า 135
     -อุดหนุนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์      ตังไว้ 20,000
.-บาท  เพือจ่ายตามโครงการ ยุวชน  อบต. โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน    แผนงาน
การศึกษา  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1  หน้า 134

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 33,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ฯลฯ  สําหรับกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กิจกรรมฉีดวัคชีคป้องกันฯ   ฯลฯ
   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต.บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณ
สุข  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  4(4.1) หน้า 92 

งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 23,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  จํานวน 20,000.- บาท
เพือจ่ายตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5
   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน   แผนงานการศึกษา    โครงการที 3
  หน้า 134  
-อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000.- บาท
เพือจ่ายตามโครงการผ่าตัด-ทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัด
เชียงราย
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนานาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงาน
สาธารณสุข  โครงการที 2 หน้า 131       
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพืนทีตําบล
บ้านด้าย

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง ฯลฯ  สําหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค   กิจกรรมพ่น
หมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564  ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข    แผนงานสาธารณสุข   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที 2,3  หน้า 92           

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตัง
ไว้ 60,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการสาธารณ
สุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ 1-8 เพือดําเนินการสําหรับพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในหมู่บ้านๆละ 7,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 3   การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข   แผนงานสาธารณสุข   โครงการที 1  หน้า 131

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,635,040 บาท
งบบุคลากร รวม 990,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 990,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 798,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่      
- ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 356,160.-บาท
- นายช่างโยธา จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน  276,960.- บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน  165,120.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 103 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ฯลฯ  ของเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทังสิน 6,660.-บาท   ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 103

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง   ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน  ปี
งบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 103
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,640 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
- ผู้ช่วยช่างโยธา  เดือนละ 9,970.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 119,640.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   แผน
งานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 103

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
- ผู้ช่วยช่างโยธา  เดือนละ  2,000.--บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทัง
สิน 24,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผน
งานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 103

งบดําเนินงาน รวม 549,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 77,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 77,000  บาท  ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองช่าง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 103

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  หน่วยงานกองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  1 หน้า 103

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล หน่วยงานกอง
ช่าง    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน    ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  1 หน้า 103

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล หน่วย
งานกองช่าง   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ    แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  1 หน้า 103

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างตามภารกิจในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  2 หน้า 103
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงาน    หน่วยงานกองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย   พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 103
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ค่า
วัสดุการฝึกอบรมของพนักงาน หน่วยงานกองช่าง  ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน   ปี
งบประมาณ 2561   โครงการที  2 หน้า 103

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  2 หน้า 103

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างใช้ในกิจกรรมต่างๆของ อบต.บ้าน
ด้าย   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561    โครงการ
ที  3 หน้า 103

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเครือง   นํามันจาระบี  นํามันเบนซิล
 ฯลฯ   หน่วยงานกองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้าน
ด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ  แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  3 หน้า 103

งบลงทุน รวม 95,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 ตู้ๆ ละ  5,500.-บาท  เป็น
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดปิด มีแผ่นชันปรับ
ระดับ 3 ชัน  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (จัดซือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  2560  ของสํานักงบประมาณ) ปรากฏ
ในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถินสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย   แผนงานเคหะ
ชุมชน   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  4 หน้า 141
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน  1  เครืองๆ
ละ  30,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานคุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  (จัดซือตามมาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)   ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผน
พัฒนาท้องถินสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 1 )  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด้าย   แผนงานเคหะ
ชุมชน   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  4 หน้า 19

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564  
ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ    แผน
งานเคหะชุมชน   ปีงบประมาณ 2561    โครงการที  2 หน้า 95

งานไฟฟ้าถนน รวม 148,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมไฟสาธารณะในตําบล  ฯลฯ   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แผนงานเคหะและ
ชุมชน   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 103

งบเงินอุดหนุน รวม 128,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 128,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงแสน ตาม
โครงการติดตังไฟส่องสว่างในเขต อบต. ดังนี

- โครงการติดตังไฟส่องสว่าง(ไฟกิง) บ้านด้าย หมู่ที 1 ซอย 6 
พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 340
 เมตร ติดตังโคมไฟถนน จํานวน 8 ชุด สวิทซ์ควบคุม จํานวน 1 ชุด ตัง
ไว้  48,000.- บาท

- โครงการติดตังไฟส่องสว่าง(ไฟกิง) บ้านสันทรายน้อย หมู่ที 4 ซอย 5
 เชือม ซอย 11 
พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 810
 เมตร ติดตังโคมไฟถนน จํานวน 12 ชุด สวิทซ์ควบคุม จํานวน 1 ชุด ตัง
ไว้   80,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564 แก้ไข
เพิมเติม(ฉบับที 1)  ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้านการคมนาคม    แผน
งานเคหะและชุมชน   ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  1 หน้า 25
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด้าย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที อบต
.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1) ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ   แผนงานเคหะและชุมชน   ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  1 หน้า  9

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 255,512 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,512 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,512 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 255,512 บาท
   - ค่ากําจัดขยะมูลฝอยสิงปฏิกูล  ตังไว้ 235,512.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
กําจัดขยะมูลฝอยสิงปฏิกูลของตําบลบ้านด้าย    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที1
)  ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านแหล่งนํา  สิงแวดล้อมและการท่อง
เทียว แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2
 หน้า 16 

   - โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ  ตังไว้ 20,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
  สําหรับกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ  กิจกรรมขยะแลกไข่/สิงของ   กิจกรรมสําหรับการกําจัดขยะ
อันตราย  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย        พ.ศ
. 2561–2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1)  ยุทธศาสตร์ที 6   การพัฒนา
ด้านแหล่งนํา  สิงแวดล้อมและการท่องเทียว แผนงานสร้างความเข้ม
แข็ง  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 16

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 326,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ค่านําดืม  ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561  –2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที1)  ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ   แผนงานสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  1 หน้า 9
โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
พัฒนาตําบล

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561  –2564  ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานบริหารทัว
ไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  6 หน้า 97
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โครงการป้องกันการทุจริต จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  อาหาร  อาหารว่าง  ค่าวัสดุ  ฯลฯ
 สําหรับกิจกรรมการป้องกันการทุจริต   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบ
ต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1)   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ    แผนงานบริหาร
ทัวไป   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  5 หน้า 6
โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน  พัฒนาบทบาทสตรีในยุคไทยแลนด์  4.0 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  ค่ารถ  ค่า
วิทยากร   ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ
. 2561–2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1)  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 8
โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง 9 ตามรอยพ่อ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ สําหรับกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ  การ
ศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  สันทนาการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที1)  ยุทธศาสตร์ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  1 หน้า 8
โครงการอบรมเพิมศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลบ้านด้าย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าวัสดุ   อุปกรณ์  วิทยากร   ฯลฯ
 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ   กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ  กิจกรรมการให้ความรู้ด้านสังคม  กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1)  ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2 หน้า 8
โครงการอบรมเพิมศักยภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ สําหรับกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ  การ
ศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  สันทนาการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561  –2564   ยุทธศาสตร์ที 3   การพัฒนา
ด้านสังคมและสาธารณสุข   แผนงานบริหารงานทัวไป  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที 4(4.2) หน้า 84 
โครงการอบรมเย็บกระเป๋าแฟชันของกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลบ้านด้าย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561  –2564  แก้ไขเพิม
เติม(ฉบับที1)  ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 5

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
 - อุดหนุน ศป.ปส.อ.แม่สาย ตังไว้  10,000.-บาท  เพือจ่าย เป็นค่าใช้
จ่ายโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  2 หน้า 133
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด  ดอกด้ายเกมส์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน   ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาประเภท
ต่างๆ   ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย        พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    แผน
งานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  7 หน้า 113

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  ตัง
ไว้ 20,000.-บาท    เพือจ่ายตามโครงการกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการ
ศึกษาดอยนางนอน-กีฬาสีสัมพันธ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปี
งบประมาณ 2561  โครงการที   7 หน้า 135

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเสียง   ค่าป้าย  วัสดุ   ค่าตอบแทนกรรมการฯ  เงิน
รางวัล   ค่านําดืม อาหาร  อาหารว่าง ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5  การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปี
งบประมาณ 2561  โครงการที   2 หน้า 112  
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสักการะ  บวงสรวง  ค่าป้าย   ค่านําดืม  ฯลฯ
   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   
ยุทธศาสตร์ที 5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและ
การเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที   5 หน้า 113
โครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรมมหาราช จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า เครืองสักการะ  บวงสรวง  ค่าป้าย  ค่านําดืม  ฯลฯ
   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561–2564  
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1 )    ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที 1 หน้า 11
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โครงการวันปิยะมหาราช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสักการะ  บวงสรวง  ค่าป้าย  ค่านําดืม  ฯลฯ   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมและการเตรียม
ความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ  ปีงบประมาณ 2561   โครงการที   8 หน้า 113
โครงการวันสําคัญของชาติ/ทางศาสนาและประเพณี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันสําคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ งานรัฐ
พิธี  วันจักรี วันฉัตรมงคล  วันแม่แห่งชาติ  วันท้องถินไทย  วัน อป
พร.  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที   4,9  หน้า 112 , 114
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน
พรรษา เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าปัจจัยถวาย
พระ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที   1 หน้า 112  

งบเงินอุดหนุน รวม 147,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 147,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
-อุดหนุนเทศบาลตําบลแม่สาย  ตังไว้  70,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเผาดอกไม้
จันทร์   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท1ี)   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการ
ศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 18
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 72,000 บาท
1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่สาย  ตังไว้  52,000.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
    1.1  โครงการจัดพิธีเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  13  ตุลาคม  2560  จํานวน 10,000
.-บาท 
    1.2 โครงการ พิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี   เนืองในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   21
  ตุลาคม  2560   ตังไว้  3,000.- บาท  
    1.3 โครงการกิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม  2560  อําเภอ
แม่สาย   จังหวัดเชียงราย   ตังไว้   3,000.- บาท  
    1.4 โครงการพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที 9  วันที 5  ธันวาคม  2560
  จํานวน  5,000.-บาท
    1.5 โครงการประกอบพิธีวันจักรี  6 เมษายน 2561  อําเภอแม่
สาย   จังหวัดเชียงราย  ตังไว้   3,000.- บาท
    1.6 โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2561 อําเภอแม่
สาย   จังหวัดเชียงราย   ตังไว้  3,000.-บาท  
    1.7 โครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  65 วันที 28 กรกฎาคม  2561  จํานวน  5,000.-บาท
    1.8 โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถเนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   84 พรรษา   12
 สิงหาคม  2561  จํานวน 10,000.-บาท
    1.9 โครงการจัดงานนมัสการและสรงนําพระธาตุดอย
ตุง  ประจําปี   2561  ตังไว้ 5,000.-บาท   
    1.10 โครงการพิธีรดนําดําหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช  ประจําปี  2561
  ตังไว้  5,000  บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564
   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และ
การเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที   5
 หน้า 137,138,139
2.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย    ตังไว้  20,000
.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงนําพระธาตุดอยตุง  ประจําปี 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 5   การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที   2 หน้า 136

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง  ตังไว้  5,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการธรรมยาตราเดินขึนบูชาพระธาตุดอยตุง  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการเตรียมความ
พร้อมเพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  3 หน้า 136
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,507,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,507,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,507,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สวนเกษตร อบต.บ้านด้าย จํานวน 440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สวนเกษตร อบต
.บ้านด้าย  ขนาดกว้าง  9.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร สูง 3.00
 เมตร  หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 180  ตารางเมตร   (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย  บ้านด้าย หมู่ 1  ตําบลบ้านด้าย  อําเภอแม่
สาย จังหวัดเขียงราย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ
. 2561–2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที1)   ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แผนอุตสาหกรรมและการโยธา     ปี
งบประมาณ  2561  โครงการที  5  หน้า  18

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน  ซอย  2  หมู่ 8  บ้านป่าก๋อย จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างกําแพง
ยาว  6.00  เมตร  สูง  2.20 เมตร  สองข้าง  พร้อมท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1.00 เมตร  จํานวน  2  ท่อ  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด)  บ้านป่าก๋อย  ซอย 2 (ข้างบ้านนายบุญเวช ลา
พิง) หมู่ 8  ตําบลบ้านด้าย  อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ  อบต.บ้านด้าย  พ.ศ. 2561 –2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 1)   ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  ปีงบประมาณ  2561  โครงการที 10 หน้า 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ 7 บ้านสันสลี จํานวน 183,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2(ข้างบ้านนาย
ประจวบ สมบัติ
ใหม่) กว้าง  3.50 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 ม.  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  350.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน  1 ป้าย  บ้านสันสลี  หมู่ 7  ตําบลบ้านด้าย  อําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1)  ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้าน
คมนาคม   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบ
ประมาณ  2561  โครงการที  2  หน้า  22
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ 8 บ้านป่าก๋อย จํานวน 109,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล
. ซอย 6 กว้าง  3.50 เมตร  ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 ม.  หรือมีพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  140.00  ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  (ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน  1 ป้าย   บ้านป่าก๋อย  หมู่ 8  ตําบลบ้านด้าย  อําเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม   แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   ปีงบประมาณ  2561  โครงการ
ที  52  หน้า  70
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์เกษตร อบต.บ้านด้าย จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์เกษตร อบต.บ้าน
ด้าย(หนองโคม) กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 ม
.  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  400.00  ตารางเมตร  (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน  1 ป้าย  สวนเกษตร อบต.บ้านด้าย  ตําบลบ้าน
ด้าย  อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต
. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1)  ยุทธศาสตร์
ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ปีงบ
ประมาณ  2561  โครงการที  1  หน้า  2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล
. ซอย  8  กว้าง  3.50 เมตร   ยาว 70  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน  1 ป้าย  บ้านสันทรายน้อย  หมู่ 4  ตําบลบ้านด้าย อําเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561 –2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนา
ด้านคมนาคม   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบ
ประมาณ  2561  โครงการที  6  หน้า  3
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันปูเลย หมู่ 5 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว  ค่า
เฉลียความลึกตังแต่  43-100 เมตร  หรือมีปริมาณนําไม่น้อย
กว่า  8 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย  บ้าน
สันปูเลย  หมู่ 5  ตําบลบ้านด้าย  อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้ายพ.ศ. 2561 –2564 ยุทธศาสตร์
ที 6  การพัฒนาด้านแหล่งนํา  สิงแวดล้อมและการท่องเทียว    แผนงาน
พาณิชย์  ปีงบประมาณ  2561  โครงการที  2  หน้า  115
โครงการวางท่อ คสล.ซอย 2 หมู่ 7 บ้านสันสลี จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ คสล. ซอย  2  (หลังบ้านนาย
ประจวบ สมบัติใหม่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1.00 เมตร  จํานวน  5  ท่อ  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด)  บ้านสันสลี หมู่ 7  ตําบลบ้านด้าย  อําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561 –
2564   ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม   แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   ปีงบประมาณ  2561  โครงการที  47  หน้า  68

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,109,500 บาท
-โครงการปรับปรุงถนน  คสล. (เส้นหลัง รพ.สต.บ้านด้าย) ซอย 8 หมู่ 1
 บ้านด้าย จํานวน   164,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน  คสล. ซอย 8กว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 440
 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561 –2564  ยุทธศาสตร์ที 1
  การพัฒนาด้านคมนาคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ปีงบ
ประมาณ  2561  โครงการที  1  หน้า  54

-โครงการปรับปรุงถนน  คสล. ซอย 3 เชือมซอย 4  หมู่ 2 บ้านกิวพร้าว
  จํานวน  190,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน  คสล. ซอย 3 เชือมซอย 4

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:16:49 หน้า : 28/31



   กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 128.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกําหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561 –2564   ยุทธศาสตร์
ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบ
ประมาณ  2561  โครงการที  10  หน้า    57

-โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 (ซอยบ้านลุงจาย) พร้อมรางระบาย
นํา  หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก  จํานวน   232,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยลุงจาย
  กว้าง  4.00 เมตร   ยาว 150  เมตร   หนา 0.10 เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  600.00 ตารางเมตร  และปรับระดับท้องรางระบาย
นํา  ยาว  160 เมตร  หนาเฉลีย  0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1
 ป้าย  บ้านดงป่าสัก  หมู่ 3  ตําบลบ้านด้าย อําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ
. 2561 –2564   ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม     แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบประมาณ  2561  โครงการที  13
  หน้า    58

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพืนทีการเกษตรโดยการลงหิน
ผุ หมู่ 6 บ้านป่าบงงาม   จํานวน  250,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนโดยการลงหินผุพร้อมปรับเกลีย  
 (1)ซอย เลียบลําเหมืองตะวันตก  กว้าง  3.50 เมตร ยาว  2,100.00
 เมตร  หน้าเฉลีย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 735 ลบ.ม
.
 (2)ซอยข้างโรงเรียนเก่า (ข้างทางหลวงชนบท)  กว้าง 3.00
 เมตร  ยาว  1050.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.10 หรือมีปริมาตรหินผุไม่
น้อยกว่า 315 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด) พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย    ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี  ของ  อบต
. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561 –2564   แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1) รายการแก้ไข
เปลียนแปลง   ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาด้านคมนาคม    แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบประมาณ  2561  โครงการที  1
  หน้า   21

-ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างในพืนทีตําบลบ้าน
ด้าย   จํานวน  273,500.- บาท   
เพือซ่อมแซม  ปรับปรุง  ต่อเติม อาคาร  ถนน  ฯลฯ  ทีมีวงเงินเกิน
กว่า 5,000.-บาท  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีของ  อบต. บ้านด้าย   พ.ศ. 2561 –2564   ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนา
ด้านคมนาคม   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ปีงบประมาณ  2561
  โครงการที  59  หน้า  72
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการนําคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ  อุปกรณ์  อาหาร อาหารว่าง ป้ายประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1)   ยุทธศาสตร์ที 2   การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร   ปีงบประมาณ 2561  โครงการ
ที  1 หน้า 5 
โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ  อุปกรณ์  อาหาร อาหารว่าง ป้ายประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ
. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  8 หน้า 80

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียวลดภาวะ
โลกร้อน ในเขตพืนทีของ อบต.บ้านด้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบ
ต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านแหล่ง
นํา  สิงแวดล้อมและการท่องเทียว  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่ง
นําและป่าไม้  ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  36 หน้า 125 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการอันเนืองมาจากพระราชดําริการ
ปลูกหญ้าแฝก

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริการปลูกหญ้าแฝก  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที1)    ยุทธศาสตร์ที 6  การพัฒนาด้านแหล่งนํา   สิงแวดล้อมและการท่อง
เทียว  แผนงานการเกษตร   ปีงบประมาณ 2561 โครงการที 1 หน้า 13
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลานําจืดในแหล่งนํา
สาธารณะ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ  อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–
2564  แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1)  ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านแหล่ง
นํา  สิงแวดล้อมและการท่องเทียว  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่ง
นําและป่าไม้   ปีงบประมาณ 2561 โครงการที  2 หน้า 13 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,365,728 บาท
งบกลาง รวม 8,365,728 บาท
งบกลาง รวม 8,365,728 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 83,448 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตามอัตราค่า
ตอบแทน(รายเดือน) และเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4   การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   แผนงานงบกลาง   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 105

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,991,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 780 คน  ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปีของ  อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง   ปีงบ
ประมาณ 2561    โครงการที  1 หน้า 93

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้
พิการ  จํานวน 150 คนๆ ละ 800.-บาท/เดือน  มีกําหนด 1 ปี ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข   แผนงานงบกลาง   ปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการที  2 หน้า 93

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 35 คนๆ ละ 500.-บาท/เดือน  มีกําหนด 1 ปี ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย        พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข   แผนงานงบกลาง   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  3หน้า 94

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารองจ่าย ไว้ใช้จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการได้ล่วง
หน้า จากอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ อบต. บ้านด้าย พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ   แผนงานงบกลาง   ปีงบ
ประมาณ 2561  โครงการที  2หน้า 105

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท
- เงินสบทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที อบต.บ้าน
ด้าย   ตังไว้   200,000.-บาท  เพือจ่ายสบทบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที อบต.บ้านด้าย  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรืองกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้ อบต.หรือ
เทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนทีเงินสบทบของ อบต.ขนาดกลางไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–
2564   ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข   แผน
งานงบกลาง   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  4 หน้า 94

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 140,680 บาท
เพือจ่ายสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ อบต. บ้านด้าย  พ.ศ. 2561–2564   ยุทธศาสตร์
ที 4   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   แผนงานงบ
กลาง   ปีงบประมาณ 2561  โครงการที  1 หน้า 105
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