
เทศบาลตําบลสันทราย

เขต/อําเภอ แม่จัน    จังหวัดเชียงราย
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999  หมู่ที 4 ต.สันทราย  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สันทราย
  เขต/อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย  57110

พืนที 4.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,558 คน

ชาย 1,215 คน

หญิง 1,343 คน

ข้อมูล ณ วันที 6 กันยายน 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสันทราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
สันทรายอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสันทรายจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 40,941,201.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 30,378,195.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,021,769.02 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 3,295.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 9,316,925.02 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 26,649,449.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 252,567.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 195,557.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 321,158.17 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 15,316.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,616,447.12 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 11,248,403.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,281,285.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,905,664.29 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,225,226.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,240,959.79 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,599,851.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,309,584.36 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,079,700.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 231,738.80 228,000.00 231,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 223,590.40 215,350.00 213,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 360,483.46 357,000.00 378,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,702.00 20,200.00 20,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 824,514.66 820,550.00 843,200.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,180,881.54 16,468,000.00 16,518,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,180,881.54 16,468,000.00 16,518,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 7,076,187.00 12,151,200.00 12,347,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,076,187.00 12,151,200.00 12,347,000.00

รวม 25,081,583.20 29,439,750.00 29,708,200.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,395,435.28 7,200,106.00 7,503,637.00

งบบุคลากร 11,318,941.00 12,179,204.00 12,041,016.00

งบดําเนินงาน 3,154,060.07 5,987,440.00 6,299,347.00

งบลงทุน 2,597,999.00 2,615,100.00 2,746,200.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,604,043.97 1,445,900.00 1,106,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,070,479.32 29,439,750.00 29,708,200.00

รวม 21,070,479.32 29,439,750.00 29,708,200.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,467,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,508,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,694,067

แผนงานสาธารณสุข 1,511,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,880,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 577,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,503,637

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,708,200





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,113,640 2,000,100 8,113,740

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,489,000 2,000,100 5,489,100

งบดําเนินงาน 2,661,200 430,000 3,091,200

    ค่าตอบแทน 333,800 84,000 417,800

    ค่าใช้สอย 1,469,400 258,000 1,727,400

    ค่าวัสดุ 305,000 80,000 385,000

    ค่าสาธารณูปโภค 553,000 8,000 561,000

งบลงทุน 148,000 3,000 151,000

    ค่าครุภัณฑ์ 148,000 3,000 151,000

งบรายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

                                             รวม 9,034,840 2,433,100 11,467,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,048,860 0 1,048,860

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,048,860 0 1,048,860

งบดําเนินงาน 45,000 310,000 355,000

    ค่าตอบแทน 25,000 5,000 30,000

    ค่าใช้สอย 20,000 275,000 295,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 30,000

งบลงทุน 61,700 43,000 104,700

    ค่าครุภัณฑ์ 61,700 43,000 104,700

                                             รวม 1,155,560 353,000 1,508,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 510,720 0 0 510,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 510,720 0 0 510,720

งบดําเนินงาน 65,000 289,347 75,000 429,347

    ค่าตอบแทน 5,000 0 0 5,000

    ค่าใช้สอย 35,000 0 60,000 95,000

    ค่าวัสดุ 25,000 289,347 15,000 329,347

งบเงินอุดหนุน 0 604,000 150,000 754,000

    เงินอุดหนุน 0 604,000 150,000 754,000

                                             รวม 575,720 893,347 225,000 1,694,067

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 991,800 0 991,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 991,800 0 991,800

งบดําเนินงาน 170,000 345,000 515,000

    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 60,000 345,000 405,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 0 5,000 5,000

                                             รวม 1,161,800 350,000 1,511,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

                                             รวม 15,000 15,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,375,896 0 0 1,375,896

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,375,896 0 0 1,375,896

งบดําเนินงาน 596,100 180,000 237,700 1,013,800

    ค่าตอบแทน 58,200 0 0 58,200

    ค่าใช้สอย 307,900 160,000 112,700 580,600

    ค่าวัสดุ 230,000 0 125,000 355,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 0 20,000

งบลงทุน 84,900 2,105,600 300,000 2,490,500

    ค่าครุภัณฑ์ 84,900 0 300,000 384,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,105,600 0 2,105,600

                                             รวม 2,056,896 2,285,600 537,700 4,880,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 415,000 415,000

    ค่าใช้สอย 415,000 415,000

งบเงินอุดหนุน 65,000 65,000

    เงินอุดหนุน 65,000 65,000

                                             รวม 480,000 480,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 285,000 125,000 410,000

    ค่าใช้สอย 285,000 125,000 410,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 162,000 167,000

    เงินอุดหนุน 5,000 162,000 167,000

                                             รวม 290,000 287,000 577,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 20,000 70,000

    ค่าใช้สอย 50,000 20,000 70,000

                                             รวม 50,000 20,000 70,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,503,637 7,503,637

    งบกลาง 7,503,637 7,503,637

                                             รวม 7,503,637 7,503,637



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,467,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,508,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,694,067

แผนงานสาธารณสุข 1,511,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,880,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 577,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 70,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,503,637

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,708,200

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันทราย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 29,708,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
29,708,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายธนพล  เมืองคํา)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

เห็นชอบ

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

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

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 184,688.00 176,761.00 181,875.00 175,000.00 0.00 % 175,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 12,214.15 12,372.80 12,980.80 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     ภาษีป้าย 46,707.00 42,605.00 58,274.00 42,000.00 7.14 % 45,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 243,609.15 231,738.80 253,129.80 228,000.00 231,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,105.80 1,086.40 1,241.60 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 5,079.00 2,659.00 1,982.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,660.00 189,160.00 174,100.00 188,000.00 0.00 % 188,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 1,570.00 1,400.00 1,070.00 1,200.00 -16.67 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 1,100.00 1,100.00 1,200.00 1,100.00 9.09 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 1,650.00 1,650.00 1,800.00 1,650.00 9.09 % 1,800.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,080.00 840.00 690.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 1,750.00 400.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 5,255.00 10,184.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 8,100.00 8,800.00 10,600.00 8,600.00 4.65 % 9,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

4,800.00 7,350.00 6,625.00 7,300.00 -17.81 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 580.00 1,040.00 560.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 216,624.80 223,590.40 211,952.60 215,350.00 213,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 396,697.09 360,483.46 321,158.17 357,000.00 6.02 % 378,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 396,697.09 360,483.46 321,158.17 357,000.00 378,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 61,900.00 3,200.00 11,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 170.00 212.00 226.00 200.00 0.00 % 200.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 340.00 5,290.00 6,525.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,410.00 8,702.00 17,751.00 20,200.00 20,200.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 428,761.08 496,491.66 450,837.85 450,000.00 0.00 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,480,413.97 12,946,838.99 10,977,555.44 12,700,000.00 0.00 % 12,700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,020,861.71 1,015,792.54 885,892.38 1,000,000.00 -5.00 % 950,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,383.53 57,971.05 43,876.83 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ภาษีสุรา 526,897.83 517,588.96 472,542.87 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 907,670.07 1,113,338.09 1,151,624.49 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 13,842.89 18,220.32 16,299.30 13,000.00 0.00 % 13,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,128.06 17,631.93 16,288.79 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,629,781.00 997,008.00 909,335.00 850,000.00 0.00 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,079,740.14 17,180,881.54 14,924,252.95 16,468,000.00 16,518,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,366,902.00 7,076,187.00 11,248,403.00 12,151,200.00 1.61 % 12,347,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,366,902.00 7,076,187.00 11,248,403.00 12,151,200.00 12,347,000.00

รวมทุกหมวด 26,365,983.18 25,081,583.20 26,976,647.52 29,439,750.00 29,708,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 29,708,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 231,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 175,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีป้าย จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 213,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 188,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 378,500 บาท
ดอกเบีย จํานวน 378,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,518,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 950,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 13,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 850,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,347,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,347,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 637,560 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 120,000 120,000 110,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 110,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720 198,720 182,160 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400 1,366,200 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,405,920 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,067,125 2,338,558 2,214,380 2,418,120 7.11 % 2,590,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 103,200 115,800 110,000 120,000 0 % 120,000

เงินประจําตําแหน่ง 109,200 135,300 132,000 144,000 0 % 144,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 702,425 339,790 318,050 350,400 -44.04 % 196,080

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 24,010 8,140 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 498,910 496,480 365,420 398,640 4.72 % 417,468

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000 70,812 36,850 40,200 -46.84 % 21,372

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,588,870 3,504,880 3,176,700 3,471,360 3,489,000

รวมงบบุคลากร 6,213,510 6,129,520 5,582,620 6,096,000 6,113,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 23,800 0 13,000 976.92 % 140,000

ค่าเบียประชุม 7,872 9,184 3,936 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520 420 2,100 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 108,000 101,000 111,000 8.11 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,461 23,260 25,600 30,600 10.46 % 33,800

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 111,853 164,664 132,636 194,600 333,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 292,825 273,850 233,800 325,600 -12.29 % 285,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 78,753 50,013 55,823 185,000 72.97 % 320,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 147,450 115,358 115,496 180,000 0 % 180,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 0 0 9,770 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี 8,050 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี

0 6,890 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นดาวเรือง
หรือดอกไม้สีเหลือง เพือเตรียมการและ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 43,090 52,370 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน 0 4,170 0 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

13,090 11,295 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

92,550 81,580 136,000 136,000 10.29 % 150,000

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ 2,200 2,500 3,000 5,000 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 36,761 67,628.69 202,010.76 248,800 20.1 % 298,800

รวมค่าใช้สอย 671,679 613,284.69 798,989.76 1,157,770 1,469,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,131 44,238.5 52,389 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 34,000 42,770 26,790 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,800 10,100 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 112,904 107,681.3 90,035 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,880 26,010 12,170 45,000 -11.11 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 252,715 230,799.8 181,384 300,000 305,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 281,074.02 239,983.07 180,364.95 334,000 4.79 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 52,428.93 42,065.33 49,654.43 56,000 7.14 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,520.54 15,899.69 14,334.53 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 106,720 106,720 94,360.36 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 456,743.49 404,668.09 338,714.27 533,000 553,000

รวมงบดําเนินงาน 1,492,990.49 1,413,416.58 1,451,724.03 2,185,370 2,661,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 3,600 3,600 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก 25,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0 0 18,000 32,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์พืนฐาน 0 0 3,752 4,800 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร  แบบใช้
กระดาษธรรมดา 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 16,900 18,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  ขนาด  5  ฟุต 0 4,100 8,400 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 5 ฟุต 8,200 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะประชุม 0 0 23,000 23,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ 32,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถ
บรรทุก (ดีเซล) 787,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV) 0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจัดซือชุดเครืองเสียง 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
DSLR 0 0 29,000 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น 6,580 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล  แบบที  1  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว)

44,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  
800  VA 0 6,200 0 3,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,894.75 53,499 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 983,674.75 63,799 102,652 140,600 148,000

รวมงบลงทุน 983,674.75 63,799 102,652 140,600 148,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 11,000 0 0 0 100 % 12,000

รวมรายจ่ายอืน 11,000 0 0 0 12,000

รวมงบรายจ่ายอืน 11,000 0 0 0 12,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 45,000 45,000 45,000 45,000 0 % 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 30,000 35,000 35,000 0 % 35,000

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 95,000 95,000 100,000 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 95,000 100,000 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานบริหารทัวไป 8,796,175.24 7,701,735.58 7,236,996.03 8,521,970 9,034,840

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,091,602 1,245,445 1,178,110 1,286,340 6.78 % 1,373,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 55,500 55,000 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 198,786 218,774 206,405 227,424 6.08 % 241,260

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 264,330 277,800 263,670 287,640 4 % 299,148

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 40,380 28,600 31,200 -16.12 % 26,172

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,644,718 1,837,899 1,731,785 1,892,604 2,000,100

รวมงบบุคลากร 1,644,718 1,837,899 1,731,785 1,892,604 2,000,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 33,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,877 10,820 13,300 13,300 185.71 % 38,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 47,877 46,820 46,300 59,300 84,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 49,270 48,930 44,750 68,000 0 % 68,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 27,268 39,314 76,663 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 5,000 1,700 % 90,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS)

0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการจัดเก็บ
รายได้

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,900 8,820 27,920 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 81,438 97,064 149,333 188,000 258,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,075 38,531 14,048 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,258 28,825 30,340 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 63,333 67,356 44,388 75,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 5,000 3,000 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,000 5,000 3,000 8,000 8,000

รวมงบดําเนินงาน 200,648 216,240 243,021 330,300 430,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 5 ฟุต 0 0 9,200 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  ชนิด  4 ลินชัก 0 0 4,000 5,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์   ขนาด  110 
ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 36,300 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล  แบบที  1  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  18  นิว)

0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

0 9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,000 49,500 53,000 3,000

รวมงบลงทุน 0 9,000 49,500 53,000 3,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,845,366 2,063,139 2,024,306 2,275,904 2,433,100

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,641,541.24 9,764,874.58 9,261,302.03 10,797,874 11,467,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 228,120 249,480 8.8 % 271,440

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 16,500 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 610,895 667,645 2.85 % 686,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 70,401 77,700 -6.33 % 72,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 925,916 1,012,825 1,048,860

รวมงบบุคลากร 0 0 925,916 1,012,825 1,048,860

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 6,500 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 6,500 25,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 22,684 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,684 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,184 55,000 45,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน 0 0 0 0 100 % 21,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น 0 0 0 0 100 % 4,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 61,700

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 61,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 955,100 1,067,825 1,155,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 205,380 236,900 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 670,660 676,200 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000 83,220 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 960,040 1,009,820 0 0 0

รวมงบบุคลากร 960,040 1,009,820 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 35,400 14,496 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,645 13,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,045 27,496 0 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 6,640 19,700 0 0 0 % 0

ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของ  อปพร. เทศบาล
ตําบลสันทราย

0 0 0 27,000 85.19 % 50,000

ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของอปพร.เทศบาลตําบลสัน
ทราย

0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนทีได้รับความเดือนร้อน ตาม
อํานาจหน้าทีของเทศบาล

0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามอํานาจหน้าที

8,903 0 0 200,000 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 20,825 15,595 21,156 28,000 25 % 35,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,930 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกียวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน 0 15,000 8,900 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับภัย
พิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 66,298 50,295 30,056 295,000 275,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,400 9,450 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,800 10,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 11,200 19,450 0 20,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 121,543 97,241 30,056 320,000 310,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะประชุม 0 0 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:51:42 หน้า : 11/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถส่วนกลาง  ประเภท  รถ
พยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  2,400 ซี
ซี

0 1,000,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าติดตังเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ 59,100 0 0 0 0 % 0

ค่าติดตังสัญญาณไฟกระพริบและไฟ
ส่องสว่างฯ 9,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ 0 0 0 23,000 0 % 23,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายดับเพลิง 0 19,000 0 20,000 0 % 20,000

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงชนิดปรับม่าน
นํา 28,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet  Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือกระจกโค้ง 0 0 25,000 25,000 -100 % 0

ค่าจัดซือป้ายไฟฟ้าสามเหลียมหยุดตรวจ 0 0 12,000 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,400 1,019,000 37,000 80,000 43,000

รวมงบลงทุน 101,400 1,019,000 37,000 80,000 43,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,187,983 2,126,061 67,056 400,000 353,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,187,983 2,126,061 1,022,156 1,467,825 1,508,560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 191,880 229,619 156,480 156,480 199.54 % 468,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 191,880 229,619 156,480 156,480 510,720

รวมงบบุคลากร 191,880 229,619 156,480 156,480 510,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 6,378 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,378 0 0 15,000 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,782 4,884 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,960 12,440 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 14,742 17,324 0 30,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 21,120 17,324 0 45,000 65,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 3,500 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,500 5,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 3,500 5,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 213,000 246,943 159,980 206,480 575,720

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 261,511.88 257,068.8 172,315.96 312,340 -7.36 % 289,347

รวมค่าวัสดุ 261,511.88 257,068.8 172,315.96 312,340 289,347

รวมงบดําเนินงาน 261,511.88 257,068.8 172,315.96 312,340 289,347

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 592,000 576,000 566,000 652,000 -7.36 % 604,000

รวมเงินอุดหนุน 592,000 576,000 566,000 652,000 604,000

รวมงบเงินอุดหนุน 592,000 576,000 566,000 652,000 604,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 853,511.88 833,068.8 738,315.96 964,340 893,347
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการโครงการเพิมความรู้ให้
แก่ประชาชนในการใช้ wifi เทศบาล
ตําบลสันทราย

8,670 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา 19,757 16,650 0 40,000 -25 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในโรงเรียน 10,000 9,750 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 38,427 26,400 0 70,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,600 14,640 12,160 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 14,600 14,640 12,160 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 53,027 41,040 12,160 85,000 75,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 205,000 225,000 150,000 150,000 0 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 205,000 225,000 150,000 150,000 150,000

รวมงบเงินอุดหนุน 205,000 225,000 150,000 150,000 150,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 258,027 266,040 162,160 235,000 225,000

รวมแผนงานการศึกษา 1,324,538.88 1,346,051.8 1,060,455.96 1,405,820 1,694,067
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 293,880 36,333 0 0 100 % 288,120

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 3,500 0 0 100 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 155,730 174,840 3.91 % 181,680

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 312,300 339,300 27.32 % 432,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 34,700 37,700 27.32 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 335,880 39,833 502,730 551,840 991,800

รวมงบบุคลากร 335,880 39,833 502,730 551,840 991,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,000 11,080 8,200 15,000 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,966.75 9,000 10,000 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 29,966.75 20,080 18,200 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 14,918 16,580 8,466 40,000 -25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,700 3,520 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 16,618 20,100 8,466 70,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,581 4,242 3,205 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000 34,475 18,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,360 4,725 4,740 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 31,941 43,442 25,945 90,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 78,525.75 83,622 52,611 200,000 170,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นสารเคมีละอองฝอย 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล  แบบที  1  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18  นิว)

0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  
750  VA 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 414,405.75 123,455 555,341 751,840 1,161,800

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะใน
ชุมชน 97,985 5,350 30,063 111,000 53.15 % 170,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 0 0 0 30,000 -50 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคในชุมชน 38,160 44,617.5 29,912 65,000 -7.69 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้นําและเครือข่ายสร้างสุขภาพตําบลสัน
ทราย

7,460 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปัน
จักรยานเพือสุขภาพ  ลดโลกร้อน 22,930 25,030 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาลอาหาร
และอาหารปลอดภัย 8,170 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้  
การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 9,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 183,705 74,997.5 59,975 226,000 345,000

รวมงบดําเนินงาน 183,705 74,997.5 59,975 226,000 345,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอุดหนุนเอกชน 56,500 37,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 56,500 37,500 0 0 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 56,500 37,500 0 0 5,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 240,205 112,497.5 59,975 226,000 350,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 654,610.75 235,952.5 615,316 977,840 1,511,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 15,000 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 508,370 550,380 519,840 573,120 5.9 % 606,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 719,430 742,200 612,690 666,780 1.25 % 675,084
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,000 95,400 65,382 71,147 -27.12 % 51,852

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,377,800 1,429,980 1,236,412 1,353,047 1,375,896

รวมงบบุคลากร 1,377,800 1,429,980 1,236,412 1,353,047 1,375,896

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,100 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,092 7,500 6,100 8,200 0 % 8,200

รวมค่าตอบแทน 20,192 7,500 6,100 58,200 58,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 72,000 90,000 20 % 108,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกลํานําจันเขต
เทศบาลตําบลสันทราย 14,180 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 12,900 7,016 2,600 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,143.18 25,784.97 25,690.76 169,900 0 % 169,900

รวมค่าใช้สอย 41,223.18 32,800.97 100,290.76 289,900 307,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,740 11,170 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,570 29,315 27,540 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,570 10,400 4,736 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 36,408 25,179 39,532.2 50,000 0 % 50,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 6,015 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 57,714.3 35,740.2 30,830.4 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,647 19,920 19,200 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 168,649.3 137,739.2 121,838.6 240,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 230,064.48 178,040.17 228,229.36 588,100 596,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีผู้มาติดต่อ 8,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลม 3,450 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 0 0 17,200 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองปัมลม 0 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล  แบบที  1  (จอไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

0 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet  Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

8,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

0 0 0 0 100 % 7,900
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 
kVA จํานวน 1 เครือง 12,000 0 0 0 0 % 0

ค่าติดตังระบบ  LAN  ภายในสํานักงาน 41,623 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0 0 0 327,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 83,279 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,852 0 17,200 396,000 84,900

รวมงบลงทุน 156,852 0 17,200 396,000 84,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,764,716.48 1,608,020.17 1,481,841.36 2,337,147 2,056,896

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 12,300 50,000 220 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 12,300 50,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 7,442.95 5,440.02 583.8 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,442.95 5,440.02 583.8 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 7,442.95 5,440.02 12,883.8 70,000 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการก่อสร้างเสาทาวเวอร์
แบบกายวายด์  บริเวณอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 88,700 0 0 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาจัดทํากิงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  (ไฟกิง)  เทศบาลตําบลสัน
ทราย

0 118,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังเสียงตามสาย  หมู่ที  7  
บ้านดง 0 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 1 
บ้านสันทราย 0 194,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์  ต.สันทราย อ.แม่จัน  จ
.เชียงราย

175,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือเครืองออกกําลังกายกลาง
แจ้ง 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 175,500 400,700 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กอาคาร
สมโภช  750  ปี  เมืองเชียงราย  หมู่ที  
1  บ้านสันทราย

0 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างแท้งค์นํา คสล. สํานัก
งานเทศบาลตําบลสันทราย 0 127,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล
ตําบลสันทราย 252,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเวทีห้องประชุม
เทศบาลตําบลสันทราย 0 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาทีเก็บขยะ
เทศบาลตําบลสันทราย 33,100 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเตาเผา
ขยะ 0 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาล
ตําบลสันทราย 0 0 0 1,105,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 1  บ้านสันทราย 0 245,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 7  บ้านดง 0 0 0 0 100 % 353,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที  1  บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 % 0

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที  8  บ้านโพธนาราม 0 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังกันสาดอาคารห้องสํานัก
งานเทศบาลตําบลสันทราย 0 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลสันทราย 0 0 0 0 0 % 0

โครงการปูพืนกระเบืองอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 62,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.  
หมู่ที  7  บ้านดง 0 390,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  พร้อม
ก่อสร้างพนังกันดินพัง  ถมดินบดอัด
แน่นและติดตังราวเหล็กกันตก หมู่ที 8 
บ้านโพธนาราม

0 288,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที  
8 บ้านโพธนาราม 0 0 303,500 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที 
1  บ้านสันทราย 0 0 115,299 139,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมวาง
ท่อระบายนํา  และก่อสร้างบ่อพัก  คสล.  
หมู่ที  7  บ้านดง

0 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2  
บ้านจอมจันทร์ 0 0 0 0 100 % 196,700

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์ 0 454,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าไป
อาคารเตาเผาขยะ 0 0 0 376,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อกําจัดขยะอินทรีย์
เทศบาลตําบลสันทราย หมู่ที 4 บ้านเด่น 0 0 38,000 39,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง  หมู่ที  
2  บ้านจอมจันทร์ 0 0 411,000 412,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง คสล. 
พร้อมขยายผิวจราจร และติดตังราว
เหล็กเดิม  หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 375,400

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. 
รูปตัวยู  แบบมีฝาปิด  หมู่ที  7  บ้านดง 418,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู  แบบไม่มีฝาปิด  พร้อมถมดิน
สองข้าง  หมู่ที 1  บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 388,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู  พร้อมถมดินสองข้าง
หมู่ที  2 บ้านจอมจันทร์

0 0 0 0 100 % 194,400

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัววี หมู่ที 2  บ้านจอมจันทร์ 0 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
พร้อมวางท่อ คสล.  บริเวณซอยทางเข้า
ตลาดสดบ้านเด่น  หมู่ที  4

0 74,700 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
มีฝาเหล็ก  หมู่ที  4  บ้านเด่น 0 89,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี 
หมู่ที 2  บ้านจอมจันทร์ ต.สันทราย  อ
.แม่จัน

270,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที  
7 บ้านดง 0 0 0 0 100 % 22,300

โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย 71,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามเปตอง หมู่ที  2 , 
7 , 8  ตําบลสันทราย 0 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายสะพาน คสล. และครีบ 
คสล. หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 0 129,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับภูมิทัศน์หนองบัว 0 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกหญ้าสนามฟุตบอล หมู่ที  
7  บ้านดง 0 0 0 400,000 -100 % 0
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โครงการลงถนนหินคลุกทางเข้าเตาเยา
ขยะเทศบาลตําบลสันทราย 46,500 0 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุก  หมู่ที  8  บ้านโพธ
นาราม 280,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อ คสล. จํานวน ๒ จุด 
และบ่อพัก คสล. หมู่ที ๘ บ้านโพธนา
ราม

0 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.  พร้อม
บ่อพัก  คสล.  หมู่ที  4  บ้านเด่น  
บริเวณข้างศาลพ่อบ้าน

414,100 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. หมู่ที  4  บ้านเด่น 0 0 0 0 100 % 375,800

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที 4 บ้านเด่น 0 0 425,800 426,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาถนน ตรอก  ซอย  ทาง
ระบายนํา  ท่อระบายนํา  สะพาน  พนัง
กันดินพัง  และไหล่ทางทีชํารุดเสียหาย
และอืน ๆ ในเเขตเทศบาล

109,560 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อ
ระบายนํา  ปรับปรุงระบบระบายนํา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อ
ระบายนํา  ลําเหมือง  คู  คลอง  ปรับปรุง
ระบบระบายนํา  และโครงการอืน ๆ

96,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาในการซ่อม
แซมและบํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  
ทางระบายนํา  ท่อระบายนํา  สะพาน  
พนังกันดินพัง  และไหล่ทางทีชํารุดเสีย
หาย  และอืน ๆ  ในเขตเทศบาล

0 98,000 124,300 150,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและ
บํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  
ทางระบายนํา  ท่อระบายนํา  สะพาน  
พนังกันดินพัง  และไหล่ทาง
ทีชํารุดเสียหาย  และอืน ๆ  ในเขต
เทศบาล

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการขุดลอกหน้าฝ่าย คสล. บ้าน
โพธนาราม หมู่ที 8 0 0 59,000 59,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์
ดฉาบเรียบ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 8 
บ้านโพธนาราม

62,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 1 บ้านสันทราย (อาคาร 750 ปี 
เมืองเชียงราย)

0 138,700 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 0 10,200 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ 0 0 0 110,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตําบลสันทราย โดยการปู
กระเบืองพืน

0 0 0 123,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,114,760 2,045,500 1,476,899 3,790,200 2,105,600

รวมงบลงทุน 2,290,260 2,446,200 1,476,899 3,790,200 2,105,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 399,080 358,543.97 269,684.36 270,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 399,080 358,543.97 269,684.36 270,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 399,080 358,543.97 269,684.36 270,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,696,782.95 2,810,183.99 1,759,467.16 4,130,200 2,285,600
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 153,900 159,235 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 15,705 3,035 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 432,000 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 649,605 642,270 0 0 0

รวมงบบุคลากร 649,605 642,270 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 35,265 33,915 92,700 0 % 92,700

รวมค่าใช้สอย 0 35,265 33,915 112,700 112,700

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,507 522 1,462 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,960 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,500 39,000 33,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 13,780 11,750 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 58,787 51,272 40,422 125,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 58,787 86,537 74,337 237,700 237,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง 0 0 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซือปัมนําอัตโนมัติ 0 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

กรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 1.40 
เมตร จํานวน 2 ชุด พร้อมป้ายกรงคัด
แยกขยะรีไเคิล (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

0 16,000 0 0 0 % 0

กรงคัดแยกขยะอันตราย ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 1.65 
เมตร จํานวน 4 ชุด พร้อมถังดํามีฝาปิด
ขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ชุด ถุง
พลาสติกสีนําเงินไม่มีฝาปิด ขนาด 120 
ลิตร และป้ายกรงคัดแแยกขยะอันตราย 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

0 44,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 68,495 0 0 236,578 26.81 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,495 60,000 0 236,578 300,000

รวมงบลงทุน 68,495 60,000 0 236,578 300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 786,887 788,807 74,337 474,278 537,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,248,386.43 5,207,011.16 3,315,645.52 6,941,625 4,880,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม  โรคเอดส์  และการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเพือ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในท้องถิน

14,900 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจััดกิจกรรมเพือ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในท้องถิน

0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนน่าอยู่ 181,935 89,025 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 33,110 37,750 18,150 18,150 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถินประชา
รัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0 27,365 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 7,950 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 54,048 32,813 19,700 19,700 204.57 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง 31,045 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเนืองใน
โอกาสต่าง ๆ

18,250 19,250 12,750 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานของดี
อําเภอแม่จัน  ครังที  3  ประจําปี  2561 0 0 0 0 100 % 15,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานของดี
อําเภอแม่จัน ครังที 2 ประจําปี 2560 0 0 12,000 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็ก นัก
เรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 6,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมระบบ
สหกรณ์เพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 0 1,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพ
และบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 0 6,580 5,950 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้
แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้านงาน
หัตถกรรม

0 10,150 3,903 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้
แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้าน
อาหารและโภชนาการ

0 0 10,150 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชน 29,218 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในการประกอบ
อาชีพ

0 9,130 9,110 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน

0 250 250 250 7,900 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านภาษา
อาเซียน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านภาษาอา
เซียน

0 12,018 9,450 9,450 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้พิการ 15,800 6,500 2,623 10,000 200 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุตําบลสันทราย 26,350 65,611 44,310 80,000 0 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาล
ตําบลสันทราย

0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนใน
ท้องถิน

0 14,150 0 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน
ตําบลต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 30,670 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 28,650 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
และกลุ่มต่าง ๆ 17,360 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 429,966 368,762 176,996 317,550 415,000

รวมงบดําเนินงาน 429,966 368,762 176,996 317,550 415,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 55,000 50,000 50,000 -20 % 40,000

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000 30,000 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 85,000 75,000 75,000 65,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 85,000 75,000 75,000 65,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 479,966 453,762 251,996 392,550 480,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 479,966 453,762 251,996 392,550 480,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:51:43 หน้า : 32/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล  ประจําปี  พ.ศ. 2559
"สันทรายคัพ  ครังที  2"

0 39,975 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "สันทรายคัพ  ครังที  1"  
ประจําปี พ.ศ.2558

37,752 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุ  ประจําปี   
พ.ศ.2559

0 19,738 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุ  ประจําปี พ.ศ.2558 17,008 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ.2557 0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ   
ประจําปี    พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ  
ประจําปี พ.ศ.2560

0 0 47,629 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบล
สันทราย  ประจําปี  พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย  
ประจําปี พ.ศ. 2559  "สันทรายเกมส์  
ต้านยาเสพติด  ครังที  15"

0 86,083 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย 
ประจําปี พ.ศ. 2558

89,994 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล  ประจําปี  พ.ศ.2561
"สันทรายคัพ  ครังที  4"

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล  ประจําปี พ.ศ.2560  "สันทราย
คัพ  ครังที  3"

0 0 40,000 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬา
เยาวชน ประชาชน  และกีฬาต้านยาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอแม่จัน ประจําปี พ.ศ.2558

61,405 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬา
เยาวชน ประชาชน และกีฬาต้านยาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอแม่จัน ประจําปี พ.ศ.2559

0 74,730 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬา
เยาวชน ประชาชนและกีฬาต้านยาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอแม่จัน  ประจําปี พ.ศ. 2557

0 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬา
เยาวชนประชาชน และกีฬาต้านยาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอแม่จัน  ประจําปี พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
ประจําปี  พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันจักรยานชิงแขมป์ประเทศ
ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี 
๒๕๕๘ สนามที ๑

5,740 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศ
ไทย  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประจําปี  พ
.ศ. 2560

0 0 8,580 8,580 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัด
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานสนามที 1 ประจําปี 
2559

0 8,040 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 211,899 228,566 96,209 98,580 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 9,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 220,899 228,566 96,209 98,580 285,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 10,000 0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 5,000 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 5,000 5,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 250,899 228,566 96,209 103,580 290,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน  
และวันสําคัญของชาติ 25,045 30,480 27,630 27,630 189.54 % 80,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้ากิจกรรมงาน 
"ป๋าเวณียีเป็ง เมืองแม่จัน" ประจําปี พ.ศ
. ๒๕๖๐

0 0 15,000 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
งาน "ป๋าเวณียีเป็ง เมืองแม่จัน" ประจําปี 
พ.ศ. 2558

0 25,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลสันทราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558

56,347 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงาน  "ป๋าเวณี
ยีเป็ง  เมืองแม่จัน"  ประจําปี 
พ.ศ.2560

0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 81,392 55,480 42,630 62,630 125,000

รวมงบดําเนินงาน 81,392 55,480 42,630 62,630 125,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 145,000 207,000 128,900 148,900 2.08 % 152,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 150,000 212,000 143,900 163,900 162,000

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 212,000 143,900 163,900 162,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 231,392 267,480 186,530 226,530 287,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 482,291 496,046 282,739 330,110 577,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

27,650 6,900 8,190 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการกบคืนนา  ปลาคืน
ทุ่ง 0 18,250 28,875 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าวเพือ
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช

0 4,835 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,650 29,985 37,065 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 27,650 29,985 37,065 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 27,650 29,985 37,065 50,000 50,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํา  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน  ตามแนวพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ปรับปรุง 
แก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม และโครงการประเทศสี
เขียว

0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

0 300 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  "รัก
นํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน"

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 300 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 300 0 20,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 300 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 27,650 30,285 37,065 70,000 70,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 743,754 766,066.62 789,048.62 789,049 3 % 812,721

ค่าชําระดอกเบีย 348,473.83 326,161.21 303,179.21 303,180 -7.81 % 279,508

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,420 148,128 120,023 148,743 -4.7 % 141,746

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 3,488,900 3,979,200 -1.6 % 3,915,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 608,800 672,000 21.43 % 816,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 206,000 210,500 202,500 228,000 -2.63 % 222,000

สํารองจ่าย 101,188 207,226.5 122,076 204,063 100 % 408,130

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 147,255.96 187,255.95 130,058.46 135,100 0 % 135,100

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 323,765 337,073 345,771 345,771 0.42 % 347,224
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 213,024 195,272 216,000 87.78 % 405,608

รวมงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,305,628.29 7,041,106 7,503,637

รวมงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,305,628.29 7,041,106 7,503,637

รวมงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,305,628.29 7,041,106 7,503,637

รวมแผนงานงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,305,628.29 7,041,106 7,503,637

รวมทุกแผนงาน 22,068,824.09 22,070,479.32 22,167,303.8 29,439,750 29,708,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,708,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,034,840 บาท
งบบุคลากร รวม 6,113,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี   ดังนี
    - เงินเดือนนายกเทศมนตรี                     เป็นเงิน  331,200  บาท
    - เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 คน  
                                                             เป็นเงิน  364,320  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี   ดังนี
    - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี    
                                                       เป็นเงิน     48,000    บาท
    - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี    
      จํานวน  2  คน                             เป็นเงิน    72,000    บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี   ดังนี
    - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี    เป็นเงิน   48,000  บาท
    - เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี   จํานวน  2  คน 
                                                             เป็นเงิน   72,000   บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  ดังนี
    - เลขานุการนายกเทศมนตรี   เป็นเงิน    115,920   บาท
    - ทีปรึกษานายกเทศมนตรี     เป็นเงิน      82,800   บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสันทราย  ดังนี
    - ประธานสภาเทศบาล                  เป็นเงิน     182,160   บาท
    - รองประธานสภาเทศบาล            เป็นเงิน     149,040   บาท
    - สมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน   10   คน  
                                                    เป็นเงิน  1,159,200   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,489,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,590,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล   ตําแหน่ง    ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ     นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร   เจ้าพนักงานธุรการ  และนักวิชาการตรวจ
สอบภายใน  รวม  8  อัตราพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล   จํานวน
1  อัตรา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือวันที  9  มีนาคม  2547  และตาม
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุมครังที  5/2559   เมือวันที  26
เมษายน  2559   และเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
งานด้านกฎหมาย   ตําแหน่ง  นิติกร   จํานวน  1  อัตรา    ตามประกาศ 
ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุม  ครังที 1/2553  เมือวันที  24  มกราคม
2553

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  1  อัตรา    และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน  1  อัตรา  รวม  3  อัตรา  ตามประกาศ
ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุม  ครังที 5/2559  เมือวันที  26  เมษายน 
2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในงานบริหารงานทัวไป  ตําแหน่ง 
นักการ  จํานวน 1 อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 417,468 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง
คนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา   และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  2  อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,372 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
ตําแหน่ง  คนงานทัวไป     จํานวน  1  อัตรา   และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  2  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 2,661,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 333,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
-  ค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
จํานวน    100,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี   กรณีครบวาระ   ยุบสภา  หรือแทนตําแหน่งทีว่าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่หรือกรณี
อืน ๆ
-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี        จํานวน      30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี   สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ตามหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการทีกําหนด
-  ค่าตอบแทนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที    หรือเจ้าหน้าทีหน่วยงานอืน 
จํานวน    10,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีหรือเจ้าหน้าทีหน่วยงาน
อืนๆ  ทีช่วยปฏิบัติหน้าทีเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ให้แก่เทศบาล ฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาล   และลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 1,469,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 285,600 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร           จํานวน      30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย ในปริมาณ
การถ่ายขันตํา  10,000  แผ่น/เดือน   สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลสันทราย  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115)
- ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
สันทราย                                  จํานวน     225,600   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย  จํานวน  2 คน/เดือน โดยให้บริการวันละ  8 ชัวโมงต่อวัน
5  วัน/สัปดาห์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่              จํานวน     30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพ   หรือสิงพิมพ์  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว โปสเตอร์
วารสาร   เอกสาร   สรุปผลการดําเนินงานอืน ๆ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล ฯ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 320,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
จํานวน      40,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศการตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  เช่น  ค่าอาหาร
และเครืองดืม    ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์เอกสาร    ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ    ซึงจําเป็นต้องจ่ายในการใช้เลียงรับรองและค่า
บริการ (ตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินจ่ายขาดเงินสะสม, เงินทีมีผู้
อุทิศให้) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116)
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการต่าง ๆ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จํานวน      40,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ ในการเลียงรับรองและค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 116)
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ   ระหว่างการรับเสด็จ   ส่งเสด็จ  หรือ
เกียวเนืองกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ  พระมหากษัตริย์  พระราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ์                       จํานวน      30,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมการ   ระหว่างการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ  หรือเกียวเนืองกับการรับเสด็จ   ส่งเสด็จ   พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี   พระบรมวงศานุวงศ์    เช่น   ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  
ค่าอาหารและเครืองดืม  สําหรับข้าราชการ  เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องใน
การถวายการรับรองทหารตํารวจ    ชันสัญญาบัตรและชันประทวน 
ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ 
ของชาติ                                       จํานวน      60,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆ
ของชาติ   เช่น   งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   งานวันปิยมหาราช  
วันท้องถินไทย   วันเทศบาล   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 94)
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช      จํานวน    150,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  เช่น  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา   ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์     และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ   ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมเปลียนแปลง   (ฉบับที 1)  หน้าที 7)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน      ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ    ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   และอืน ๆ   แก่พนักงานเทศบาลทุก
ตําแหน่ง   ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 113)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย  ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง   สังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณี
อืน ๆ)  เช่น  ค่าแบบพิมพ์   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับ
การเลือกตัง   ค่าใช้จ่ายในศูนย์ประสานงานการเลือกตัง   และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น  ตามข้อกําหนดและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตัง
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน
สีปีของเทศบาลตําบลสันทราย     เช่น    ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ     ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถินและประชาคมท้องถิน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน  เช่น  ค่าสมนา
คุณวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าจัดทําเอกสาร   ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน  พ.ศ.
2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 1)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าท1ี12)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  เช่น  การฝึกอบรม  การดําเนินกิจกรรมอืน ๆ  เพือการพัฒนา
องค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติของเทศบาล    เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ.2561 -
2564)  หน้าที 114)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชีแจงผู้นําชุมชนและอาสาสมัคร   ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าแบบสํารวจ ฯ  ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 112)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานและลูกจ้างเทศบาล   เช่น  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ   เครืองเขียน   อุปกรณ์
ในการฝึกอบรม   ค่าอาหารและเครืองดืม    ค่าของทีระลึก    ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ    
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 114)
ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําพานพุ่มดอกไม้     ช่อดอกไม้   
กระเช้าดอกไม้   พวงมาลา   พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง   กรวยดอกไม้
พวงมาลัย  สําหรับงานวันสําคัญต่าง ๆ  งานพิธีการในโอกาสทีจําเป็น
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 298,800 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ        จํานวน    80,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ     เช่น    ครุภัณฑ์ 
สํานักงาน   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
ครุภัณฑ์  ไฟฟ้าและวิทยุ    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    และครุภัณฑ์
อืนๆ ของเทศบาล   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 118)
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ          จํานวน    218,800   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ   ประเภทค่าซ่อม
กลาง  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง   รถตรวจการณ์   รถบรรทุกนําดับเพลิง   
รถพยาบาลฉุกเฉิน  และรถจักรยานยนต์   รวม  6  คัน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 118)

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก   เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก   ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ   แผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
นํายาลบคําผิด    ตลับผงหมึก   นําหมึกปรินท์   แบบพิมพ์   สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์   เช่น  วารสาร   หนังสือพิมพ์รายวัน   แผ่นพับ
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  และอืน ๆ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  กรอบรูป  ถังขยะ  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ  และอืน ๆ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  นํามัน
แบรก  น๊อตและสกรู    สายไมล์  เพลา  และอืน ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์
(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี 
และอืน ๆ  
สําหรับรถทีใช้ในกิจการของเทศบาล    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองท้องถิน ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   ประเภทวัสดุสินเปลือง    เช่น 
นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี   นํามันเครือง 
และอืน ๆ สําหรับรถยนต์  จํานวน  5  คัน   รถจักรยานยนต์     จํานวน
1  คัน  เครืองตัดแต่งกิง   เครืองสูบนํา   และอืน ๆ   ทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248   ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย และอืน ๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
เลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล  และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่นแป้นพิมพ์   เมนบอร์ด  
เมมโมรีชิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ
รวมถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท   การจัดทําหรือปรับปรุง  Website  หรือ  Webpage 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558   และหนังสือที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 553,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลและค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครือง
ปรับอากาศ  อาคารอืน ๆ  และไฟฟ้าสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล  อาคารอืน ๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการ  และอืน ๆ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาล  อาคารอืน ๆ  
โทรศัพท์เคลือนที    และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร
และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
ค่าบริการรายเดือน   ค่าเช่าพืนที  Website  ค่าโดเมน  ค่าธรรมเนียม
อืน ๆ   สําหรับ  Website  และ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวเนืองกับการ
บริการสือสารและโทรคมนาคม
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งบลงทุน รวม 148,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  ส่งเอกสาร
ได้ครังละ  20  แผ่น   จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี
   - คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
ให้เป็นไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดสาหกรรมกําหนด
      1)  หมายถึงเครือง  Facsimile  หรือ  โทรภาพ
      2)  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า  6  วินาทีต่อแผ่น
      3)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    ฉบับเดือน  
มีนาคม  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที  155)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือชุดเครืองเสียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียง   ประกอบด้วย    ตู้ลําโพง  15 นิว  
จํานวน  1  คู่  , ขาตัังลําโพง  จํานวน  1  คู่ , เพาเวอร์แอมป์   จํานวน  
1 เครือง  , มิกซ์เซอร์   จํานวน  1  เครือง  , ไมค์ลอยถือคู่     จํานวน 
1 ชุด   พร้อมอุปกรณ์อืน ๆ  ทีจําเป็น      จัดซือตามราคาท้องตลาด  
เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 156 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   เช่น    รถยนต์
ส่วนกลาง   รถยนต์ตรวจการณ์   รถบรรทุกนําดับเพลิง   รถพยาบาล
ฉุกเฉิน   และอืน ๆ   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 118)

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 12,000 บาท
- ค่าจ้างสถาบันการศึกษา   เพือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลตําบลสันทราย                  จํานวน        12,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพือดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลสันทราย  ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ    เพือกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ในมิติที
2  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชีวัดที 1.  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2560 - 2562)  หน้าที 113)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
- อุดหนุนโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลางสําหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถินอําเภอแม่จัน   ให้แก่   องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย 
จํานวน     45,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
สถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอําเภอแม่จัน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการรายเดือน     เพือช่วยเหลือในการดําเนินงานและอํานวยการ
จัดซือจัดจ้าง   ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัด
ซือจัดจ้าง  ,  ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน   เพือช่วยเหลือในการดูแล
ทําความสะอาดศูนย์ ฯ   และบริเวณโดยรอบอาคาร  ,  ค่าเช่าครุภัณฑ์
เครืองถ่ายเอกสาร  ,  ค่าจัดซือวัสดุ   ครุภัณฑ์   และค่าซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ฯ , ค่าสาธารณูปโภค   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
ในโครงการ   ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย   ที ชร 
81601/ว 260  ลงวันที  2  พฤษภาคม  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 148)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
- อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี   งานประเพณีท้องถินและวันสําคัญ
ต่าง ๆ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้แก่   ทีทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน                 จํานวน      35,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี
ท้องถินและวันสําคัญต่าง ๆ   เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  , วันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  , วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ  ,วันปิยมหาราช , 
วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ,  วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม  ,   พิธีทานหาแม่ฟ้า
หลวง 18  กรกฎาคม  , งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช  ,  พิธีรดนําดําหัววัน
สงกรานต์   และงานอืน ๆ  ทีเหมาะสม   ตามหนังสืออําเภอแม่จันที  ชร 
0818.1/ว 514   ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 147)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล   ให้แก่    คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน              จํานวน     10,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล   ประจําปี
พ.ศ.2561   เช่น   ค่าใช้จ่ายในการจัดบูทสาธิตอาชีพ   การจัดแสดง –
จัดจําหน่ายสินค้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมสาธิตอาชีพ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจัดสถานทีและเครืองเสียง  กิจกรรมให้ความรู้เกียวกับสิทธิ
สตรี    ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสือคณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอแม่จันที  พิเศษ/2560  ลงวันที  12 กรกฎาคม  2560  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 131)
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ให้แก่  คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน              จํานวน    10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี
พ.ศ.2561 เช่น  ค่าจัดสถานทีและเครืองเสียง   ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใบประกาศเกียรติคุณ  ค่ารางวัลการจัดกิจกรรม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์   และใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสือคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน  ที  พิเศษ/2560 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 131)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,433,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,000,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,000,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,373,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองคลัง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  นักวิชาการคลัง  นักวิชาการพัสดุ 
รวม 4 อัตรา  และตําแหน่งอืน ๆ พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน  1  อัตรา   และตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  
1  อัตรา  รวม  2  อัตรา   ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุม
ครังที  5/2559  เมือวันที  26  เมษายน  2559   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 241,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในงานบริหารงานคลัง ตําแหน่ง นักการ 
จํานวน  1  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 299,148 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน 1 อัตรา   ตําแหน่ง  ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,172 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง   ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 68,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี  
จํานวน     5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้  
เช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  เพือประชาสัมพันธ์สําหรับงานภาษี
และงานอืน ๆ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 
117)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ            จํานวน    10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอืน ๆ  ทีจําเป็น
เพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอย 
จํานวน    48,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ
มูลฝอย   และอืน ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่          จํานวน     5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพ   หรือสิงพิมพ์  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว โปสเตอร์
วารสาร   เอกสารสรุปผลการดําเนินงานอืน ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลฯ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน ๆแก่พนักงานเทศบาลทุก
ตําแหน่ง   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113)
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าสํารวจและปรับปรุงข้อมูล ฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าถ่ายเอกสารระวางทีดิน   และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 117)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการจัดเก็บ
รายได้

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการจัดเก็บรายได้ ให้แก่  ผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   ประชาชนผู้ทีมีหน้าที
เสียภาษีฯ   และประชาชนทัวไปในเขตเทศบาลตําบลสันทราย    เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัด
ทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  117)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ      จํานวน     30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ    เช่น   ครุภัณฑ์
สํานักงาน   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    และครุภัณฑ์อืน ๆ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 118)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก   ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร   ตรายาง   แผงปิดประกาศ    
แผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
นํายาลบคําผิด   ตลับผงหมึก   นําหมึกปรินท์   แบบพิมพ์   ใบเสร็จ 
ใบอนุญาตต่าง ๆ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์   และอืน ๆ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น
นํามันเชือเพลิง   นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง  และอืน ๆ 
สําหรับ  รถจักรยานยนต์จํานวน 1  คัน    และอืน ๆ ทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม 
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย และอืนๆ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนือง  สายเคเบิล  และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น   แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด     
เมมโมรีชิป  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์     
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558   และหนังสือที
 มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าโทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร
และอืนๆ 
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งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  1  ตัว  จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด   เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  156)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,155,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,048,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,048,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล   ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  จํานวน  1 อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ   จํานวน  1  อัตรา  ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย  ในการ
ประชุมครังที  5/2559  เมือวันที  26  เมษายน  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 686,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่  พนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน   5  อัตรา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน 1  อัตรา  
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างทัวไป  
ตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  5  อัตรา  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน  ๆ    แก่พนักงานเทศบาลทุก
ตําแหน่ง   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113)
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งบลงทุน รวม 61,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  18,000  บีทียู   จํานวน  1  เครือง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
   1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  18,000 บีทียู
   2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
   3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5
   4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด   ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง   และสามารถล้างทําความสะอาดได้  
   6) มีความหน่วยเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   7) การติดตังเครืองปรับอากาศ
       (1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์    ดังนี     สวิตช์  1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    ฉบับเดือน
มีนาคม 2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที
157)
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน   จํานวน  1  ตู้   โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
    1. ขนาด  2  บาน  (มอก.)  
        1)  มีมือจับชนิดบิด
        2)  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
        3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 
157)
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี    จํานวน  1  ชุด   จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด     เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที  157)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น  แบบตังพืน    ขนาด  1  ก๊อก  
จํานวน  1  เครือง  โดยตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะ
ไม่เป็นสนิม     จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  156)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล   
แบบที 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  1 เครือง   โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า   4   แกนหลัก 
(4 core)   จํานวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี
      1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
3.8 GHz   และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  
Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  8  แกน หรือ
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory   ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7  GHz
   - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
     1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
     2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง  แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
     3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ  Onboard  Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  4 GB
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  หรือ  Solid State Disk  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  120 GB  จํานวน  1  หน่วย  
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
   - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 
600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน  2560 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  159)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 353,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
-  ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จํานวน   5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เช่น  อปพร. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที 
มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที 17 พฤศจิกายน  2552   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว 3358   ลงวันที  29
ตุลาคม 2553
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ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ  อปพร. เทศบาล
ตําบลสันทราย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ   อปพร.เทศบาลตําบล
สันทราย  เช่น   การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตัง  หลักสูตรทบทวน  การฝึก
อบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ     หรือการดําเนิน
กิจกรรมในการอบรมศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 70)
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามอํานาจหน้าที

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย  และ
ไฟป่า  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท 
0313.4/ว 667  ลงวันที  12  มีนาคม  2545   หนังสือกระทรวงมหาด
ไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4224  ลงวันที  10  ตุลาคม  2554
หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว 3215   ลงวันที   6  
มิถุนายน  2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  
ที  มท 0891.2/ว 76  ลงวันที  13  มกราคม  2558  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.2/ว 4515  ลงวันที  11  สิงหาคม 
2558  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด   ที  มท 
0891.2/ว 843  ลงวันที 28  เมษายน  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  69)
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
เป็นค่าใช้จ่าย  เช่น  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  การอบรมพัฒนาบุคลากร
และประชาชนทัวไป    การดําเนินกิจกรรมของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ฯ  
เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 71)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ   เช่น  เทศกาลปีใหม่    เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ 
เพือเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 70)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย      เพือเพิมศักยภาพเจ้าหน้าทีงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  หรือ อปพร.  ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล   เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด    ค่าวัสดุอุปกรณ์    
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 70)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับ
ภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 70)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    ประเภทวัสดุสินเปลือง   เช่น
แบตเตอรีสําหรับวิทยุสือสาร  และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 72)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     ประเภทวัสดุ
สินเปลือง  เช่น   สําลี   ผ้าพันแผล  ถุงมือ  เวชภัณฑ์    แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์  นํายาเคมีแบบแห้งสําหรับเติมเครืองดับเพลิงชนิดผง  และ
อืนๆ ทีจําเป็น    เพือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตาม
หนังสือกรมส่งเสริม     การปกครองท้องถิน ที มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 72)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย    ประเภทวัสดุคงทน      เช่น
เครืองแบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก   และอืน ๆ
ทีจําเป็น  เพือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที   27 
มิถุนายน  2559    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที  72)

งบลงทุน รวม 43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์  จํานวน 1 เครือง    โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐานประกอบด้วย  เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  มีแผ่นบังคับโซ่
ความยาวไม่น้อยกว่า 18 นิว    และอุปกรณ์อืน ๆ  ทีจําเป็น    พร้อมใบ
อนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม      เพือใช้ใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง 
(ฉบับที 1)  หน้าที  10)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือสายดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายดับเพลิง    ขนาด 2.5 นิว   ยาว   20 เมตร
จํานวน  1 เส้น    และขนาด 1.5 นิว    ยาว 30 เมตร  จํานวน  1  เส้น 
จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที  158)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 575,720 บาท
งบบุคลากร รวม 510,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 510,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 468,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา  และนักวิชาการศึกษา    รวม  2  อัตรา   พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
จํานวน  1  อัตรา  ตามประกาศ  ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุมครังที
5/2559  เมือวันที  26  เมษายน   2559

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่          จํานวน      5,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร   ทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์     เพือโฆษณาและเผยแพร่
กิจการด้านการศึกษา เช่น  แผ่นพับ ใบปลิว  โปสเตอร์วารสาร  เอกสาร
สรุปผลการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น    (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 119)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ    ค่าเช่าทีพัก    ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    และอืน ๆ   แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 119)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ        จํานวน    10,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น   ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    และครุภัณฑ์อืน ๆ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 119)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน   เช่น   หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก   ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร   ตรายาง  แผงปิดประกาศ 
แผ่นป้ายต่าง ๆ   และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
นํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์   วารสาร   หนังสือพิมพ์รายวัน    และอืน ๆ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย  และ
อืนๆ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ที มท  0808.2/ว1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์    
กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แป้นพิมพ์   เมนบอร์ด
เมมโมรีชิป  เมาส์   เครืองกระจายสัญญาณ    แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก
ที  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 และหนังสือที
มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 893,347 บาท
งบดําเนินงาน รวม 289,347 บาท
ค่าวัสดุ รวม 289,347 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 289,347 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียน   ป.1- ป.6    ให้แก่  โรงเรียนสันทราย (พรหมณี
วิทยา)  
จํานวนเด็ก  ณ  วันที 10  มิถุนายน  2560 และตามแผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน  ในปีการศึกษา พ.ศ.2561    จํานวน  151  คน   ในอัตรา
จัดสรรคนละ  7.37 บาท     จํานวน 260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ
5  วัน   เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) 
ทังนี  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที  91)

งบเงินอุดหนุน รวม 604,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 604,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 604,000 บาท
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   ให้แก่  โรงเรียนสันทราย  
(พรหมณีวิทยา)                     จํานวน      604,000     บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก   เด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียน  ป.1 - ป.6   โรงเรียนสันทราย  (พรหมณีวิทยา)   
จํานวนเด็ก  ณ  วันที 10 มิถุนายน  2560  และตามแผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน ในปีการศึกษา  พ.ศ.2561    จํานวน  151  คน    จัดสรร
100%  ในอัตรามือละ  20 บาทต่อคน   จํานวน  200  วัน 
ทังนี   จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 136)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา  เช่น  การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิน 
การส่งเสริมด้านนันทนาการ   และอืน ๆ  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
-ปิด   ค่าอาหารและเครืองดืม    ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 91)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)    เช่น    ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนในการฝึกอบรม   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  เงินรางวัลการประกวด   ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที  91)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินฝึกอบรม  การเข้าค่ายธรรมะ
การตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนโรงเรียนสันทราย   (พรหมณีวิทยา)
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนใน
การฝึกอบรม    ค่าสมนาคุณวิทยากร    เงินรางวัลในการตอบปัญหา  
ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 92)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน      ให้กับนักเรียนโรงเรียน
สันทราย  (พรหมณีวิทยา)    เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรมการประกวด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด     ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   เงินรางวัลในการประกวดต่าง ๆ    
ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 92)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  และสิงพิมพ์ต่าง ๆ
ให้แก่  ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน  5 หมู่บ้าน  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 92)
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท
- อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ตามมาตรฐานการศึกษาขัน
พืนฐาน  ให้แก่   โรงเรียนสันทราย  (พรหมณีวิทยา) 
จํานวน    50,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน  ของโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
เป็นค่าวิทยากรภายนอกทีมีความถนัดด้านพลศึกษาและดนตรีนาฏศิลป์
ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  ที ศธ 4045.166/229
ลงวันที 25  ตุลาคม  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2560 -
2561)  หน้าที  136)
- อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต  ให้แก่   โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)             จํานวน      50,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่าง ๆ    ในการดําเนินโครงการเข้าค่าย
วงโยธวาทิต ของโรงเรียนสันทราย  (พรหมณีวิทยา)  เช่น  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณี
วิทยา) ที ศธ 04045.166/229  ลงวันที 25  ตุลาคม  2559 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2560-2561) หน้าที 136)
- อุดหนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน  ให้แก่ โรงเรียนสันทราย
(พรหมณีวิทยา)            จํานวน    50,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนสันทราย  (พรหมณีวิทยา)   เช่น 
ค่าวัตถุดิบ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็น  ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ที ศธ 
04045.166/229  ลงวันที  25  ตุลาคม  2559   (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2560-2561) หน้าที  137)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,161,800 บาท
งบบุคลากร รวม 991,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 991,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล   ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง     ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม   จํานวน   1  อัตรา    ตามประกาศ  ก.ท.จ. เชียงราย ในการ
ประชุมครังที  5/2559  เมือวันที  26  เมษายน  2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน
1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง
คนงานประจํารถขยะ   จํานวน   3  อัตรา    และตําแหน่ง  คนงานทัวไป 
จํานวน  1  อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง
คนงานประจํารถขยะ  จํานวน   3  อัตรา  และตําแหน่ง  คนงานทัวไป 
จํานวน  1  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง   ในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม   และการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล และ
งานอืน ๆ ของเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าเช่าทีพัก   ค่าพาหนะ  ค่าเชือเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ    ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน 
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  แก่ ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ    จํานวน     30,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ   เช่น    ครุภัณฑ์
สํานักงาน   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์การเกษตร     ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  และครุภัณฑ์อืนๆ   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ.2560 - 2562) หน้าที 120)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
นํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  แบบพิมพ์   สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์   และอืน ๆ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โดยจําแนกเป็น
   1) ประเภทวัสดุคงทน    เช่น    เปลหามคนไข้   หูฟัง    เครืองมือ
วิทยาศาสตร์   และอืน ๆ
   2) ประเภทวัสดุสินเปลือง   เช่น  แอลกอฮอล์ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ 
เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือ ผ้าปิดจมูก (Mask)  เคมีภัณฑ์
สารเคมีกําจัดแมลงและสัตว์   สารเคมีสําหรับใช้กับเครืองพ่นหมอกควัน
และยาฆ่าเชือโรคต่าง ๆ  อาทิ  ทรายทีมีฟอส   นํายาพ่นหมอกควัน
คลอรีน  สารเคมีทีใช้ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข  และอืน ๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   ขาตังกล้อง   เลนส์ซูม    กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย  และอืนๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  เครืองแบบ
เสือ  กางเกง  ผ้า  รองเท้าหมวก  ผ้าผูกคอ    สําหรับงานส่งเสริมสุขภาพ
หรือควบคุมป้องกันโรค  เช่น   ชุดสวมใส่ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก
ชุดสวมใส่ป้องกันในการพ่นสารเคมีกําจัดยุง  และอืน ๆ      ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ที  มท  0808.2/ว 1248     ลงวันที
27  มิถุนายน  2559 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล
จํานวน     20,000     บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และพ่นสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล  เช่น
โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 
จํานวน  5  หมู่บ้านในเขตเทศบาล     (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 76)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดการขยะในชุมชน 
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ประชุมชีแจง  การจัดประชาคม  
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการลดคัดแยกขยะ    ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวด  ค่าของรางวัล   ประกาศ-
นียบัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของทีระลึก  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ   
ค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 106)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์   ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ชาติ   เช่น
การส่งเสริมให้ความรู้   การอบรม   ประชุมสัมมนา   และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์   เป็นค่าจัดสถานที    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ    ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์   ค่าอาหารและเครืองดืม   การศึกษาดูงาน    จัดทําสือ
ความรู้  ค่าเกียรติบัตรรางวัล   ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น   ตามหนังสือ ที มท 0891.3/ว 2196  
ลงวันที  1  ธันวาคม  2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 78)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก   และโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาลตําบล
สันทราย  เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ค่านํามัน
ค่านํายา  และวัสดุต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด- ปิด   ค่าป้ายแพร   ลูกโป่งเป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 74)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี   เป็นค่ายาและเวชภัณฑ์  
เช่น   ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า  ค่าวัสดุการแพทย์  ค่าใบรับรองการฉีด
วัคซีน   เครืองหมายประจําตัวสัตว์     เป็นค่าประชาสัมพันธ์    เช่น
แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์   และค่าวัสดุอืน
ทีจําเป็น   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็น   แนวทางการดําเนินการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.5/ว 0120
ลงวันที  12  มกราคม  2560   เรือง  แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  75)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นําและเครือข่ายสร้างสุขภาพตําบล
สันทราย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    ในการดําเนินกิจกรรมการให้ความรู้ผู้นํา
และเครือข่ายสร้างสุขภาพ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมชีแจง
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน   ค่าใช้จ่ายค่าของรางวัล   ประกาศนียบัตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของทีระลึก   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 77)
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปันจักรยานเพือสุขภาพ  ลดโลกร้อน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์ปัน
จักรยานเพือสุขภาพ  ลดโลกร้อน  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร   เสวนา
ให้ความรู้    ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด    ค่าจัดสถานที    ค่าอาหารและ
เครืองดืม   ค่าถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   ป้ายต่าง ๆ แผ่นพับ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 77)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
-อุดหนุนโครงการผ่าตัดทําหมัน  เพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2561 ให้แก่  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย     จํานวน     5,000     บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินโครงการผ่าตัดทําหมันเพือลด
จํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย    ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย  ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอแม่จัน
ด่วนทีสุด ที ชร 0023.15/ว 304  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2560  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  เปลียนแปลง 
(ฉบับที 1)  หน้าที 5)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิงกาชาดอําเภอแม่จัน  ให้แก่  กิงกาชาด
อําเภอแม่จัน                              จํานวน      15,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของ
กิงกาชาดอําเภอแม่จัน   เช่น   การให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรทีได้รับ
ความเดือดร้อน   ผู้ด้อยโอกาส   ในพืนทีอําเภอแม่จัน   และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสือกิงกาชาดอําเภอแม่จัน  ที  กช.25/2560
ลงวันที  30  พฤษภาคม 2560    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 134)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,056,896 บาท
งบบุคลากร รวม 1,375,896 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,375,896 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 606,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการ
กองช่าง   และตําแหน่ง  นายช่างโยธา   รวม  2  อัตรา   พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองช่าง   
ตามประกาศ   ก.ท.จ.เชียงราย    ในการประชุมครังที    5/2559  
เมือวันที   26  เมษายน  2559    จํานวน  1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 675,084 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง 
คนงานทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา   ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จํานวน1  อัตรา   และตําแหน่ง   พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
จํานวน  1 อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,852 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป   
ตําแหน่ง  คนงานทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  และพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา   จํานวน 1 อัตรา  และตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาด
เบา   จํานวน  1  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 596,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง     จํานวน   40,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานจ้าง
ซึงได้รับการแต่งตังจากผู้แทนชุมชนหรือประชาคมให้ร่วมเป็นคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้างของเทศบาล ฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้าง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ค่าใช้สอย รวม 307,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ                     จํานวน     108,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)
ในการปฏิบัติงานทีอยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของกองช่าง    เช่น
งานซ่อมบํารุง   ตัดหญ้า   แผ้วถางวัชพืช  และการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของเทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   และอืน ๆ  แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเทศบาล    ลูกจ้างประจํา    และพนักงานจ้าง
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 169,900 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ      จํานวน    30,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ   เช่น  ครุภัณฑ์
สํานักงาน    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   และครุภัณฑ์อืน ๆ ทีจําเป็น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 122)
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ        จํานวน    139,900   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทค่าซ่อมกลาง  
สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  และรถบรรทุก 6 ล้อ  รวม  2  คัน   เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 122)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ   แผ่นป้ายชือสํานักงาน   แผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  กระดาษเขียนแบบ   หมึก  
ดินสอ   ปากก  ยางลบ   นํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  
แบบพิมพ์  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และ
อืน ๆ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิทต์ไฟฟ้าเบรกเกอร์   และอืน ๆ      
   3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่นแผงวงจร  ผังแสดง
วงจรต่าง ๆ  แผงบังคับทางไฟฟ้า  และอืน ๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที 51)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน เช่น ใบมีดตัดหญ้า  ตะไบ  อะไหล่เครืองตัด
หญ้า
และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ไม้กวาด  เข่ง  และอืน ๆ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ค้อน  คีมจอบ เสียม  เครืองวัด
ขนาดเล็ก  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ทินเนอร์   สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  แปรง
ทาสี  แอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป   และอืน ๆ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย 
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  นํามัน
แบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  และอืน ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  เบาะรถยนต์   เครืองยนต์
(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อนํา  หัวเทียน    แบตเตอรี 
และอืน ๆ สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  รถบรรทุก 6 ล้อ   รถจักรยานยนต์
และอืน ๆ  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น 
นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี นํามันเครือง
และอืนๆ  สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  รถบรรทุก 6 ล้อรถจักรยานยนต์   
และอืน ๆ  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนือง  สายเคเบิล  และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แป้นพิมพ์    เมนบอร์ด 
เมมโมรีชิป เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ    แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ  
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก
ที  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558   และหนังสือที 
มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

งบลงทุน รวม 84,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,900 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ  จํานวน  1  เครือง   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี  
   1)  กําลังไฟไม่ตํากว่า 300 แอมป์
   2)  แรงดันไฟฟ้า  220 โวลต์
   3)  เป็นระบบอินเวอร์เตอร์
   4)  มีพัดลมระบายความร้อน
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพิมเติม  เปลียนแปลง  (ฉบับที 1) หน้าที 11)
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ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือเครืองปัมลม จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมลม  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป  ดังนี  
   1)  ลูกสูบขนาด 1 แรงม้า  ไม่ตํากว่า 2 ลูกสูบ 
   2)  มอร์เตอร์ปัม  ขนาด  1 แรงม้า  , แรงดันไฟฟ้า   220   โวลต์
   3)  ความจุถังลม  92 ลิตร  
จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม  เปลียนแปลง  (ฉบับที 1) หน้าที 11)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด  A3  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี  
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi
   -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet)  
   -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อย
กว่า  30  หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ  10.2  ภาพต่อนาที  (ipm)
   -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อยกว่า
17  หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ  8.1  ภาพต่อนาที  (ipm)
   -  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือ
ดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
   -  สามารถใช้ได้กับ  A3 , A4 , Letter  , Legal  และ  Custom  
โดยใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น  
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี  2560  ณ  วันที  21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
(ฉบับที 1) หน้าที 157)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         จํานวน     50,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง   เช่น  เสียงตาม
สาย  รถตักหน้าขุดหลัง   รถบรรทุก  6 ล้อ  และครุภัณฑ์อืนๆ ทีจําเป็น     
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 122)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,285,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่าจ้างเหมาบริการในโครงการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ถนน  ตรอก  ซอย  สะพาน  และขุดลอกท่อ
ระบายนํา  คู  คลองและอืน ๆ                จํานวน      150,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่าจ้างเหมาบริการ
เพือซ่อมแซม  ตรวจสอบบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  และซ่อมแซมถนน
ตรอก  ซอย  สะพาน  ขุดลอกท่อระบายนํา  ลําเหมือง  คู  คลอง  ในเขต
เทศบาล และโครงการอืน ๆ ทีจําเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 50)
- ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค  บริโภค  
จํานวน     10,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานทีมีอํานาจหน้าทีในการตรวจ
สอบคุณภาพนํา  เพือตรวจสอบคุณภาพนําประปาทีใช้ในหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลสันทราย จํานวน  5 หมู่บ้าน    หมู่บ้านละ  1   แห่ง  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0891.2/ว 1694  
ลงวันที  13 สิงหาคม  2558 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 57)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯ 
งบลงทุน รวม 2,105,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,105,600 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที 7  บ้านดง จํานวน 353,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์    ขนาดกว้าง 7.00  เมตร  ยาว 10.00
เมตร   สูง  3.00  เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)    (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)  หน้าที  49)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2  บ้านจอมจันทร์ จํานวน 196,700 บาท
ค่าก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 3.50  เมตร   ยาว 100.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  หรือรวมพืนทีในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  350 
ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564)  เพิมเติม   เปลียนแปลง  (ฉบับที 1) หน้าที  13)
โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง คสล. พร้อมขยายผิวจราจร และติดตังราว
เหล็กเดิม  หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 375,400 บาท

ค่าก่อสร้างพนังกันดินพัง  คสล.  พร้อมขยายผิวจราจร  และติดตังราว
เหล็กเดิม  รายละเอียดดังนี
   1)  ก่อสร้างพนังกันดินพัง  คสล.   ยาว 41.00  เมตร    สูงเฉลีย 
2.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร    
   2)  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.30-2.00 เมตร  ยาว 168.00
เมตร   หนา 0.15 เมตร   (หรือปริมาณพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
233.175  ตารางเมตร)   
   3)  ติดตังราวเหล็กเดิมพร้อมทาสีใหม่  ขนาด 2 นิว  สูง  1  เมตร
ยาว 41.00 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที  48)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู  แบบไม่มีฝาปิด  พร้อมถมดิน
สองข้าง  หมู่ที 1  บ้านสันทราย

จํานวน 388,000 บาท

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล.รูปตัวยู   แบบไม่มีฝาปิด    ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร   ลึก 1.20 เมตร   หนา  0.125  เมตร
มีคานทุก ๆ  ระยะ  5.00  เมตร  พร้อมทําการถมดินกว้างเฉลีย 0.25 
เมตร   จํานวน  2 ข้าง  หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า   48.00  
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564)  หน้าที  48)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู  พร้อมถมดินสองข้าง
หมู่ที  2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 194,400 บาท

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู   ขนาดกว้าง  1.80  เมตร   ยาว
39.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร    มีคานทุก ๆ ระยะ  5.00  เมตร
พร้อมทําการถมดินด้านข้างกว้างเฉลีย  0.60 เมตร   จํานวน  2 ข้าง
หรือปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า  50.70 ลูกบาศก์เมตร   (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพิมเติม  เปลียนแปลง  (ฉบับที 1) หน้าที  13)
โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที  7 บ้านดง จํานวน 22,300 บาท
ค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตก  โดยใช้เหล็กกลมดํา ขนาด 2 นิว ยาว 33.00
เมตร   สูง 0.80 เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)   (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561–2564)  หน้าที  53)
โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที  4  บ้านเด่น จํานวน 375,800 บาท
ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา   คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00  เมตร  
จํานวน  75  ท่อน   พร้อมบ่อพัก คสล.  จํานวน  8  บ่อ    ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร  ยาว 2.00 เมตร    ลึกเฉลีย 2.10 เมตร  และวางท่อ คสล.
ขนาด  0.60 เมตร  จํานวน 1 ท่อน  หรือมีพืนทีงานถมดินไม่น้อยกว่า
328  ลูกบาศก์เมตร   (ตามแบบเทศบาลกําหนด)     (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561–2564)  เพิมเติม  เปลียนแปลง  (ฉบับที 1)  
หน้าที  3)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายนํา  ปรับปรุงระบบระบายนํา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาล ฯ    และโครงการอืน ๆ    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561- 2564)  หน้าที 51)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  
ทางระบายนํา  ท่อระบายนํา  สะพาน  พนังกันดินพัง  และไหล่ทาง
ทีชํารุดเสียหาย  และอืน ๆ  ในเขตเทศบาล

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน  
ตรอก  ซอย ทางระบายนํา  ท่อระบายนํา   สะพาน   พนังกันดินพัง
และไหล่ทางทีชํารุดเสียหายและอืน ๆ ในเขตเทศบาลตําบลสันทราย 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ      (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี     
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 51)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 537,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 237,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยเทศบาลตําบลสันทราย      จํานวน   20,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานเอกชนในการตรวจอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยเทศบาลตําบลสันทราย      ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เรือง   กําหนดให้เตาเผามูลฝอย
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียออก
สู่บรรยากาศ  (ประกาศวันที  9 มิถุนายน 2553)   และเรืองมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย    (ประกาศวันที  
9  มิถุนายน  2553)    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 108)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 92,700 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ         จํานวน    20,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ   เช่น   เตาเผาขยะ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 122)
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน    72,700   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทค่าซ่อมกลาง
สําหรับรถบรรทุกขยะ   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 122)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ถังขยะ  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ไม้กวาด   ถุงขยะ และอืน ๆ  ทีจําเป็น
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที 106) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  นํามัน
แบรก  น๊อตและสกรู    สายไมล์  เพลา  และอืน ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์
(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี
และอืน ๆ 
สําหรับรถบรรทุกขยะและอืน ๆ  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
มิถุนายน  2559 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   ประเภทวัสดุสินเปลือง   เช่น 
นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน   นํามันจารบี  นํามันเครือง 
และอืนๆ  สําหรับรถบรรทุกขยะ   นํามันเชือเพลิงผสมนํายาเคมีในการ
พ่นหมอกควัน     และนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองตัดหญ้า
เครืองพ่นยา  และอืน ๆ    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองแบบ  
เสือ  กางเกง  ผ้า  รองเท้า  หมวก  ผ้าผูกคอ  หน้ากาก   และอืน ๆ  
ทีจําเป็นสําหรับคนงานประจํารถขยะและพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว 1248
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -
2564)  หน้าท1ี02)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง    เช่น
รถบรรทุกขยะ  เตาเผาขยะ  และครุภัณฑ์อืน ๆ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 122)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  และการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมเพือแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์  และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  เช่น  ค่าใช้จ่าย
ในจัดกิจกรรมรณรงค์    การอบรมให้ความรู้พิธีเปิด-ปิด    ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ที
จําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  85)
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  การประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น      โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 1503
ลงวันที  17 มิถุนายน 2557   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที 125) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดประชุมประชาคม   เพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน   เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด     ค่าสมนาคุณ
วิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าจัดทําเอกสาร
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที 126)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมการป้องกัน
และการบําบัดรักษาและพืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้เสพยาเสพติด  
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 71)

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:06 หน้า : 33/46



ค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
เนืองในโอกาสต่าง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเนืองในโอกาสต่าง  ๆ  เช่น  วันผู้สูงอายุ
วันสตรีสากล  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   และวันสําคัญอืน ๆ    
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม  โล่หรือใบประกาศ
เกียรติคุณ  ของทีระลึก   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 127)
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานของดีอําเภอแม่จัน  ครังที  3  ประจําปี  2561 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมงานของดีอําเภอแม่จัน ครังที 3
 ประจําปี 2561  เช่น  ค่าจัดขบวนแห่ของดีประจําตําบลสันทราย   ค่าจัด
ซุ้มนิทรรศการของดีประจําท้องถิน    ค่าอาหารและเครืองดืม    ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 100)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็ก นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลตําบลสันทราย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ไร้ทีพึง   เด็กนักเรียน   นักศึกษาในเขตเทศบาล ฯ 
ในหลักสูตรไม่เกินการศึกษาขันพืนฐาน    ตามหลักเกณฑ์ทีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินกําหนด  เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน  ชุดนักเรียน
และค่าหนังสือเรียน   ตามความจําเป็นและเหมาะสม    ตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
และตามหลักเกณฑ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 82)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน  เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน   เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมชีแจง    การจัดทําประชาคม     ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด   
ค่าวัสดุทีจําเป็นในการฝึกอบรม  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร
แผนชุมชน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 127)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้านงาน
หัตถกรรม

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มต่าง ๆ  ด้านงานหัตถกรรม  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุ   อุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้าน
อาหารและโภชนาการ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มต่าง ๆ  ด้านอาหารและโภชนาการ  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิด
ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการประกอบ
อาชีพ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในด้านการประกอบอาชีพ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าอาหาร
และเครืองดืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 83)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  
ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 83)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านภาษา
อาเซียน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในด้านภาษาอาเซียน   เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด    ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น     (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 83)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ของกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ 
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรมชีแจง  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม  เปลียนแปลง  (ฉบับที 1) หน้าที 6) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มผู้พิการ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ชีแจง  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561 -
2564)  หน้าที 84)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตําบลสันทราย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ของชมรมผู้สูงอายุ
เช่น  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ   ค่าอาหารเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ.2560 -
2562) หน้าที 82)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 
เทศบาลตําบลสันทราย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบลสันทราย  เช่น  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมสัมมนา  การประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน  
สีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 84)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนใน
ท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดกิจกรรมเพือเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิน   เช่น   ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  ,  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ,  ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม  ประชุมชีแจงทําความเข้าใจ ,  ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปรอง
ดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์   ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท 0214/ว 1344
ลงวันที  5  มิถุนายน 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 935 ลงวันที  6  มิถุนายน 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 126)

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
- อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้แก่  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน
(ศป.ปส.อ.แม่จัน)                 จํานวน      35,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่จัน  (ศป.ปส.อ.แม่จัน)   เช่น   การประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน  , การปิดล้อม 
ตรวจค้นตังจุดตรวจ จุดสสกัด ลาดตระเวน เพือป้องกัน ปราบปราม
ในพืนทีเป้าหมาย  , การจัดประชาคมเพือค้นหาผู้เสพ ผู้ติด ผู้จําหน่าย
เพือนําเข้าสุ่การจับกุมและส่งตัวผู้ติด/ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัด  ,
ค้นหา  คัดกรองผู้เสพสารเสพติดในพืนทีเพือเข้าสู่กระบวนการบําบัด
ฟืนฟู , กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  และกิจกรรมอืน ๆ  
ตามหนังสืออําเภอแม่จันที  ชร 0818 /ว 645 ลงวันที 29  มิถุนายน
2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 132)
- อุดหนุนโครงการจัดงานของดีอําเภอแม่จัน  ครังที  3  ประจําปี
2561  ให้แก่  ทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน   จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดีอําเภอแม่จัน  ครังที  3 
ประจําปี  2561   เป็นค่าเงินรางวัลการประกวดต่าง ๆ    และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสืออําเภอแม่จัน  ที ชร 0818.1/ว 514 
ลงวันที  31  พฤษภาคม  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 145)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทําแหนมซีโครง  ให้แก่  
กลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที 1  บ้านสันทราย       จํานวน     5,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมอาชีพการทําแหนมซีโครง
ของกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที 1  บ้านสันทราย  เช่น   ค่าวัตถุดิบ   
ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสือ  2/2560  ลงวันที   10 
กรกฎาคม  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 144)
- อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพการทําพรมเช็ดเท้าและถักแปลญวน
ให้แก่  กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 2  บ้านจอมจันทร์   จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมอาชีพการทําพรมเช็ดเท้า
และถักแปลญวน ของกลุ่มพัฒนาสตรี   หมู่ที 2  บ้านจอมจันทร์   เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าอาหารและเครืองดืม   และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ  ที พิเศษ/2559  ลงวันที   27  
ตุลาคม  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที 144)
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทํานําพริกนําเงียว  ให้แก่ 
กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที 4 บ้านเด่น               จํานวน     5,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ    ในการส่งเสริมอาชีพการทํานําพริก
นําเงียวของกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที  4  บ้านเด่น  เช่น  ค่าวัตถุดิบ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าอาหารและเครืองดืม   
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสือที  พิเศษ/2559  ลงวันที
16  พฤศจิกายน  2559   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที 144)
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนการทําและจัดดอกไม้แห้ง  ให้แก่ 
กลุ่มพัฒนาสตรี   หมู่ที 7  บ้านดง           จํานวน    5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการทําและจัดดอกไม้แห้ง  ของกลุ่ม
พัฒนา  สตรี  หมู่ที 7  บ้านดง   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย  อืนๆ  ทีจําเป็น  
ตามหนังสือ ลงวันที  3  กรกฎาคม 2560   (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 144)
- อุดหนุนโครงการสานตะกร้าด้วยเทปพลาสติก  ให้แก่  กลุ่มพัฒนา
สตรี  หมู่ที 8  บ้านโพธนาราม               จํานวน     5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าด้วย
เทปพลาสติก ของกลุ่ม  พัฒนาสตรี  หมู่ที  8  บ้านโพธนาราม   เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ  ลงวันที  28  ตุลาคม  2559  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 145)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ   
ประจําปี    พ.ศ.2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
และนันทนาการ   เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล
เงินหรือของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน   ค่าจัดทําเอกสาร    ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีใช้ในโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบล
สันทราย  ประจําปี  พ.ศ.2561

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย   ประจําปี  พ.ศ.2561  เช่น  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที  สนามแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน
ค่าถ้วยรางวัล    เงินรางวัลหรือของรางวัล    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 87)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล  ประจําปี  พ.ศ.2561
"สันทรายคัพ  ครังที  4"

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ   ในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล "สันทรายคัพ ครังที 4"  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนนักกีฬา
พิธีเปิด-ปิด   ค่าจัดสถานทีสนามแข่งขัน   วัสดุอุปกรณ์    ค่าถ้วยรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา    ค่าจัดทําป้าย  ประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) 
หน้าที 88)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนประชาชน และกีฬาต้านยาเสพติด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอแม่จัน  ประจําปี พ.ศ.2561

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ    และโอกาสต่าง ๆ   เช่น   ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเบียเลียง    ค่าอาหารทําการนอกเวลา     ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา   
ค่าชุดนักกีฬาหรือกรีฑา   และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน
และผู้ควบคุม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 87)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประจําปี  พ.ศ.2561

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการสนับสนุนการจัดแข่งขันจักรยาน
ชิงแชมป์ประเทศไทย   ชิงถ้วยพระราชทานฯ    ประจําปี พ.ศ. 2561
เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด  ค่าจัดตกแต่งสถานที   ค่าเช่าเครืองเสียง 
ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
- อุดหนุนโครงการการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถินไทย  ประจําปีการ
ศึกษา 2560 ให้แก่   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม    จํานวน   5,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในดําเนินโครงการการแข่งขันกีฬาสหวิทยา
เขตสุดถินไทย  ประจําปีการศึกษา 2560  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าจัดสถานที   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น     ตามหนังสือสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  ที ศธ 04266/ว 3708  ลงวันที   21
มิถุนายน  2560   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
เพิมเติม  เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 9)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 287,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน  และวันสําคัญของชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน วันสําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญของชาติ  เช่น วันเด็ก  วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา วันผู้สูง
อายุ  และวันสําคัญอืน ๆ   เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา   ค่าอาหารและ
เครืองดืม    ค่าวัสดุค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าจ้างทําของ  ค่ามหรสพและ
การแสดงอืน ๆ  ของรางวัล  ค่าของทีระลึก  ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที 94)
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงาน  "ป๋าเวณียีเป็ง  เมืองแม่จัน"  ประจําปี 
พ.ศ.2560

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ   ในการจัดกิจกรรมเพือร่วมงาน   “ป๋าเวณี
ยีเป็ง  เมืองแม่จัน” ประจําปี พ.ศ.2560  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทํากระทง
ใหญ่และขบวนแห่   ค่าจ้างทําของ   ค่าวัสดุอุปกรณ์     ค่าอาหารและ
เครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ   ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  95)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิน    เช่น  การส่งเสริมการละเล่นพืนบ้านศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิน การยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้าน การประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน   และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด    ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ    และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 95)
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งบเงินอุดหนุน รวม 162,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 162,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน   ให้แก่    ทีทําการ
ปกครองอําเภอแม่จัน           จํานวน      5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดงานสมโภชและสืบชะตา
เมืองแม่จัน  เช่น  ค่าเครืองประกอบพิธีสืบชะตาแบบพืนเมืองของล้านนา
ค่าประชาสัมพันธ์    ค่าไทยทานจตุปัจจัยพระสงฆ์    ค่าเช่าเครืองเสียง  
ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรม   ค่าจัดตกแต่งสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น    ตามหนังสืออําเภอแม่จัน  ที ชร 0818.1/ว 514
ลงวันที  31 พฤษภาคม   2560     (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-564) หน้าที 138)
-  อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง
ประจําปี  2561  ให้แก่  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
จํานวน    5,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง  เช่น  กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมขบวนแห่แบบล้านนาและชนเผ่า ,  กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ ,
พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา ,  พิธีถวายเครืองสักการะ , พิธีสรงนําพระราช-
ทาน    และกิจกรรมอืน ๆ  ตามหนังสืออําเภอแม่จัน   ที  ชร  0818.1/
ว 446   ลงวันที  15 พฤษภาคม  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 143)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 152,000 บาท
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
- อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย  ให้แก่  สภาวัฒนธรรม
ตําบลสันทราย                 จํานวน     75,000    บาท
เพือสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ในการดําเนินโครงการของ
สภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ตามหนังสือที   สวต.007/2559  ลงวันที 
26  ตุลาคม 2559  ดังนี 
    1) โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน      จํานวน   10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการบวชสามเณรภาค
ฤดูร้อน  เช่น    ค่าอาหาร  นําปานะ   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
    2) โครงการประเพณีสรงนําพระธาตุประจําปี  
จํานวน    25,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการประเพณีสรงนํา
พระธาตุ  เช่น   ค่าจัดเตรียมสถานที   ค่าพิธีการสงฆ์และศาสนา  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
    3) โครงการจัดงานประเพณีถวายทานสลากภัตต์ 
จํานวน    10,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ถวายทานสลากภัตต์   เช่น   ค่าภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสามเณร 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
    4) โครงการเข้าพรรษาหันหน้าเข้าวัดทําบุญตักบาตรสวดกัมมัฏฐาน
เจริญภาวนา                                          จํานวน     30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการเข้าพรรษาหันหน้า
เข้าวัด ฯ  เช่น   ค่าจัดซือนําดืม   เครืองดืม  ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  138)
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี  2560
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  1 บ้านสันทราย
จํานวน    7,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ยีเป็ง) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1 บ้านสันทราย
เช่น  ค่าจัดตกแต่งสถานที    ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าจัดทํากระทง
ขบวนแห่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ
ลงวันที 14  ตุลาคม  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้าที 141) 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี 2560
ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  2 บ้านจอมจันทร์     
จํานวน   7,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ยีเป็ง) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์
เช่น  ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าจัดทํากระทง
ขบวนแห่   ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ
ลงวันที  26  พฤษภาคม  2560   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 141) 

- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี 2560
ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  4 บ้านเด่น  
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จํานวน   7,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ยีเป็ง)    ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  4  บ้านเด่น
เช่น   ค่าจัดตกแต่งสถานที   ค่าเช่าเครืองเสียง    ค่าจัดทํากระทง
ขบวนแห่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น ตามหนังสือ
ที 4/2559  ลงวันที  14 ตุลาคม  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2560 -2562) หน้าที 141) 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี 2560
ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 7 บ้านดง   
จํานวน    7,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ยีเป็ง) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  7  บ้านดง
เช่น  ค่าจัดตกแต่งสถานที   ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าจัดทํากระทง
ขบวนแห่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  ตามหนังสือ
ลงวันที  30  มิถุนายน  2560    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  142) 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี 2560
ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  8   บ้านโพธนาราม     
จํานวน    7,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ยีเป็ง) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม
เช่น  ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าจัดทํากระทง
ขบวนแห่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น ตามหนังสือ
ลงวันที  7  กรกฎาคม  2560   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 142)
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ)
ประจําปี 2561  ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย
จํานวน   11,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  1
บ้านสันทราย   เช่น  ค่าจัดซือของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของขวัญ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที  14  ตุลาคม  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  139) 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ)
ประจําปี 2561 ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์
จํานวน    6,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  2
บ้านจอมจันทร์   เช่น  ค่าจัดซือของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าของขวัญ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น 
ตามหนังสือ  ลงวันที  26  พฤษภาคม  2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  139) 

- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ)
ประจําปี 2561 ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 4  บ้านเด่น 
จํานวน   8,500   บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน   หมู่ที 4
บ้านเด่น  เช่น   ค่าจัดซือของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  ค่าเช่าเครืองเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ
ที 3/2559  ลงวันที   14 ตุลาคม  2559  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  140) 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ)
ประจําปี  2561 ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน   หมู่ที 7  บ้านดง 
จํานวน   8,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 7
บ้านดง  เช่น   ค่าจัดซือของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ค่าเช่าเครืองเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าของขวัญ   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็น  
ตามหนังสือ   ลงวันที  30  มิถุนายน  2560  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  140) 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ)
ประจําปี 2561 ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม
จํานวน   8,500   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 8
บ้านโพธนาราม   เช่น  ค่าจัดซือของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ค่าเช่า
เครืองเสียง   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าของขวัญ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ทีจําเป็น  ตามหนังสือ   ลงวันที  7  กรกฎาคม  2560  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิน สีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 140)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรหรือ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันทราย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด   ค่าสมนาคุณวิทยากร    
ค่าอาหารและเครืองดืม    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการฝึกอบรม 
ค่าปัจจัยการผลิต    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกัน
และลดการใช้สารเคมี   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น    โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0891.4/
ว 1659  ลงวันที 24  สิงหาคม  2553   (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 102)
ค่าใช้จ่ายในโครงการกบคืนนา  ปลาคืนทุ่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ดําเนินโครงการกบคืนนา    ปลาคืนทุ่ง 
เช่น   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรมและปัจจัยการผลิต  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 103)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้    การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ให้แก่ประชาชน  เด็กนักเรียน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ    วัสดุอุปกรณ์ใน
การณรงค์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105)
ค่าใช้จ่ายในโครงการรักนํา  รักป่า รักษาแผ่นดิน  ตามแนวพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการรักนํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน   ตามแนวพระราชดําริ   เช่น
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียวในทีสาธารณะ   เป็นค่าต้นไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ   ไม้โตเร็วอเนกประสงค์    ค่าบํารุงรักษาต้นไม้   
ค่าจัดซือปุ๋ย   ไม้ล้อมป้องกันสัตว์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 110)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,503,637 บาท
งบกลาง รวม 7,503,637 บาท
งบกลาง รวม 7,503,637 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 812,721 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชําระหนีเงินกู้ให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
ปีที 6  ตามสัญญาเลขที   888/46/2554  ลงวันที 7 มีนาคม 2554

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 279,508 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบียให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
ปีที 6  ตามสัญญาเลขที   888/46/2554  ลงวันที 7 มีนาคม  2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,746 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าเบียประกันสังคมในอัตราร้อยละ  5 ของค่าจ้าง
ทีจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง     จํานวน    21   อัตรา

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,915,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ   60    ปี
บริบูรณ์ขึนไป  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2552   ตามฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชือ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       จํานวน   500  ราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์    เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548      โดยจ่ายอัตราเบีย
ยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ   ดังนี
     -  อายุ  60-69 ปี     จํานวน  317  ราย ๆ ละ   600  บาท  
     -  อายุ  70-79 ปี     จํานวน  117  ราย ๆ ละ   700  บาท
     -  อายุ  80-89 ปี     จํานวน    59  ราย ๆ ละ   800  บาท
     -  อายุ 90 ปี ขึนไป  จํานวน      7  ราย ๆ ละ 1,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  89)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 816,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้พิการ  ทีมีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานง     ตามฐานข้อมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียความพิการ        ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561     และข้อมูลจํานวนคนพิการทีได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   จํานวน  65 ราย  และคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน 3 ปีย้อน
หลัง   สําหรับรายใหม่   จํานวน  20 ราย  รวมทังสิน   85  ราย    ตาม
ระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ,  ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  90)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์     จํานวน  34 
ราย  และตังจ่ายสําหรับรายใหม่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน  3  
ราย  รวมทังสิน  37  ราย     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์  เพือการยังชีพของ  อปท.  พ.ศ.2548    และระเบียบ
ทีเกียวข้อง  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 89)

สํารองจ่าย จํานวน 408,130 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545  ,   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที   มท 
0808.2/ว 3456  ลงวันที  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559  และใน
กรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและในกรณีจําเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 69)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 135,100 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร            จํานวน      5,000      บาท
เพือจ่ายเกียวกับการจัดหาอุปกรณ์เกียวกับการจราจร   เช่น   การทาสี
ตีเส้น  แผงกันถนน  ป้าย  สัญญาณไฟจราจร   หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการ
ควบคุมการสัญจรของประชาชน เป็นต้น
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาล
ตําบลสันทราย                                    จํานวน     100,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีเทศบาลตําบลสันทราย    ตามข้อตกลงการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพืนที  ระหว่างสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  กับ    องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ  50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (40 บาท/คน) สําหรับประชากร
ทีผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   (สิทธิบัตรทอง    สิทธิประกันสังคม   และสิทธิเบิกได้)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที 90)
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   
จํานวน     30,100   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  ให้แก่  สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี  
โดยคํานวณจากรายรับจริงปีทีผ่านมาทุกหมวด      ยกเว้นเงินอุดหนุน
ทัวไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม     และเงินกู้
ทุกประเภท  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริง
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2541

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่าทําศพ  กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา   และพนักงานจ้าง   เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 347,224 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามกฎหมาย  ในอัตราร้อยละ  2   ของประมาณการรายได้ของปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2561  (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินอุทิศ
และเงินอุดหนุนตามกฎกระทรวง  ฉบับที  4  (พ.ศ.2542))

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 405,608 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา   ดังนี
- เงินบําเหน็จรายเดือน                 เป็นเงิน      216,000    บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุ
ราชการ   จํานวน   2   คน  
- เงินบําเหน็จปกติ                       เป็นเงิน     189,608     บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติให้แก่ลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุ
ราชการ   จํานวน  1  คน

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:06 หน้า : 46/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 279,508

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 405,608

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 812,721

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 141,746

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,915,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

347,224

สํารองจ่าย 408,130

เบียยังชีพคนพิการ 816,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 675,084 432,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 51,852 48,000

เงินเดือนพนักงาน 606,960 288,120 468,720

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 279,508

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 405,608

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 812,721

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 141,746

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,915,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

347,224

สํารองจ่าย 408,130

เบียยังชีพคนพิการ 816,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 686,640 716,616 2,510,340

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 120,000 120,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,780 47,544 220,176

เงินเดือนพนักงาน 271,440 3,963,600 5,598,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 181,680

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,200 25,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 288,000 20,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิน  และ
วันสําคัญของชาติ

80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

ค่าใช่จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนิน
กิจกรรมของ  อปพร. 
เทศบาล
ตําบลสันทราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 437,340 619,020

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 204,000 348,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 71,800 130,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 140,000 185,000

ค่าเช่าบ้าน 156,000 156,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 353,600 666,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 320,000 320,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิน  และ
วันสําคัญของชาติ

80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

50,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 180,000 220,000

ค่าใช่จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนิน
กิจกรรมของ  อปพร. 
เทศบาล
ตําบลสันทราย

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
กบคืนนา  ปลาคืนทุ่ง 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม  โรค
เอดส์  และการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการขยะในชุมชน 170,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเปต
องผู้สูงอายุและ
นันทนาการ   ประจําปี  
  พ.ศ.2561

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบล
สันทราย  ประจําปี  พ
.ศ.2561

90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันฟุตบอล  
ประจําปี  พ.ศ.2561
"สันทรายคัพ  ครังที  
4"

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการเลือกตังสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสัน
ทรายและนายก
เทศมนตรีตําบลสัน
ทราย
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
กบคืนนา  ปลาคืนทุ่ง 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม  โรค
เอดส์  และการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการขยะในชุมชน 170,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาเปต
องผู้สูงอายุและ
นันทนาการ   ประจําปี  
  พ.ศ.2561

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบล
สันทราย  ประจําปี  พ
.ศ.2561

90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันฟุตบอล  
ประจําปี  พ.ศ.2561
"สันทรายคัพ  ครังที  
4"

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการเลือกตังสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสัน
ทรายและนายก
เทศมนตรีตําบลสัน
ทราย

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมประชาคมเพือ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคในชุมชน

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียว
กับการจัดเก็บรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมประชาคมเพือ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคในชุมชน

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

35,000 35,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียว
กับการจัดเก็บรายได้

20,000 20,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:29 หน้า : 8/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้
นําและเครือข่ายสร้าง
สุขภาพตําบลสันทราย

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาเด็กในสถาน
ศึกษา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที
ทําคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมเนืองในโอกาส
ต่าง ๆ

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ปันจักรยาน
เพือสุขภาพ  ลดโลก
ร้อน

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้แก่ประชาชนในการ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ร่วมงาน  "ป๋าเวณียีเป็ง 
 เมืองแม่จัน"  ประจําปี 

พ.ศ.2560

25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ร่วมงานของดีอําเภอ
แม่จัน  ครังที  3  
ประจําปี  2561

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รักนํา  รักป่า รักษา
แผ่นดิน  ตามแนวพระ
ราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้
นําและเครือข่ายสร้าง
สุขภาพตําบลสันทราย

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาเด็กในสถาน
ศึกษา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที
ทําคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมเนืองในโอกาส
ต่าง ๆ

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ปันจักรยาน
เพือสุขภาพ  ลดโลก
ร้อน

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้แก่ประชาชนในการ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ร่วมงาน  "ป๋าเวณียีเป็ง 
 เมืองแม่จัน"  ประจําปี 

พ.ศ.2560

25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ร่วมงานของดีอําเภอ
แม่จัน  ครังที  3  
ประจําปี  2561

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รักนํา  รักป่า รักษา
แผ่นดิน  ตามแนวพระ
ราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน

10,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:29 หน้า : 10/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สงเคราะห์เด็ก นัก
เรียน นักศึกษาและผู้
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลสันทราย

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกีฬาเยาวชน
ประชาชน และกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอแม่จัน  
ประจําปี พ.ศ.2561

90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้เกียว
กับภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มต่าง 
ๆ  ด้านงานหัตถกรรม

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มต่าง 
ๆ  ด้านอาหารและ
โภชนาการ

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาจักรยาน
ชิงแชมป์
ประเทศไทย  ชิงถ้วย
พระราชทานฯ  
ประจําปี  พ.ศ.2561

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สงเคราะห์เด็ก นัก
เรียน นักศึกษาและผู้
ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลสันทราย

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมกีฬาเยาวชน
ประชาชน และกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอแม่จัน  
ประจําปี พ.ศ.2561

90,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้เกียว
กับภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่
ประชาชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มต่าง 
ๆ  ด้านงานหัตถกรรม

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มต่าง 
ๆ  ด้านอาหารและ
โภชนาการ

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาจักรยาน
ชิงแชมป์
ประเทศไทย  ชิงถ้วย
พระราชทานฯ  
ประจําปี  พ.ศ.2561

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในการ
ประกอบอาชีพ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนใน
ด้านภาษา
อาเซียน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ผู้ป่วยเอดส์

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ผู้พิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุตําบลสัน
ทราย

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพ
ค.) เทศบาลตําบลสัน
ทราย

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในท้อง
ถิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในการ
ประกอบอาชีพ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชนใน
ด้านภาษา
อาเซียน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ผู้ป่วยเอดส์

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ผู้พิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุตําบลสัน
ทราย

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพ
ค.) เทศบาลตําบลสัน
ทราย

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในท้อง
ถิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 262,600 30,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 289,347

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 20,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:29 หน้า : 15/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

150,000 150,000

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และอืนๆ

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 328,800 631,400

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 155,000 275,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 289,347

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 155,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 
 แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ  แบบแยกส่วน

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองเชือม
โลหะ 6,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานํา
เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือชุดเครืองเสียง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 350,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองปัมลม 21,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:29 หน้า : 17/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 11,000 11,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 3,000 3,000

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 
 แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

18,000 18,000

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ  แบบแยกส่วน 21,000 21,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 5,500

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 9,000 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000 22,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองเชือม
โลหะ 6,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานํา
เย็น 4,200 4,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือชุดเครืองเสียง 30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 450,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองปัมลม 21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2  บ้าน
จอมจันทร์

196,700

โครงการก่อสร้างพนัง
กันดินพัง คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร และติด
ตังราวเหล็กเดิม  หมู่ที 
8 บ้านโพธนาราม

375,400

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. รูปตัว
ยู  แบบไม่มีฝาปิด  
พร้อมถมดิน
สองข้าง  หมู่ที 1  บ้าน
สันทราย

388,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. รูปตัว
ยู  พร้อมถมดินสอง
ข้าง
หมู่ที  2 บ้านจอม
จันทร์

194,400

โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกันตก หมู่ที  7 
บ้านดง

22,300

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที  4  บ้าน
เด่น

375,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาขุดลอกท่อระบาย
นํา  ปรับปรุงระบบ
ระบายนํา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ 23,000 23,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายดับเพลิง 20,000 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2  บ้าน
จอมจันทร์

196,700

โครงการก่อสร้างพนัง
กันดินพัง คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร และติด
ตังราวเหล็กเดิม  หมู่ที 
8 บ้านโพธนาราม

375,400

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. รูปตัว
ยู  แบบไม่มีฝาปิด  
พร้อมถมดิน
สองข้าง  หมู่ที 1  บ้าน
สันทราย

388,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. รูปตัว
ยู  พร้อมถมดินสอง
ข้าง
หมู่ที  2 บ้านจอม
จันทร์

194,400

โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกันตก หมู่ที  7 
บ้านดง

22,300

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที  4  บ้าน
เด่น

375,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาขุดลอกท่อระบาย
นํา  ปรับปรุงระบบ
ระบายนํา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาปรับปรุงและ
บํารุงรักษาถนน  
ตรอก  ซอย  
ทางระบายนํา  ท่อ
ระบายนํา  สะพาน  
พนังกันดินพัง  และ
ไหล่ทาง
ทีชํารุดเสียหาย  และ
อืน ๆ  ในเขตเทศบาล

150,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 7  บ้านดง

353,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 152,000 25,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 40,000 5,000 754,000

รวม 7,503,637 70,000 577,000 480,000 4,880,196 15,000 1,511,800 1,694,067
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาปรับปรุงและ
บํารุงรักษาถนน  
ตรอก  ซอย  
ทางระบายนํา  ท่อ
ระบายนํา  สะพาน  
พนังกันดินพัง  และ
ไหล่ทาง
ทีชํารุดเสียหาย  และ
อืน ๆ  ในเขตเทศบาล

150,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 7  บ้านดง

353,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 45,000 45,000

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000 197,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000 849,000

รวม 1,508,560 11,467,940 29,708,200

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  16:52:29 หน้า : 22/22


