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เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

ของ 
 

เทศบาลตำบลสันทราย 
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เทศบาลตําบลสันทราย
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999  หมูที่ 4 ต.สันทราย  อ.แมจัน  จ.เชียงราย  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สันทราย
  เขต/อําเภอ แมจัน  จังหวัดเชียงราย  57110

พื้นที่ 4.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,570 คน
ชาย 1,226 คน

หญิง 1,344 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลสันทราย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลตําบลสันทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสันทรายจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก
ทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 48,875,030.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,549,522.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,217,090.05 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 243,945.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 7,667,103.26 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 28,115,697.35 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 316,004.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 271,587.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 334,718.09 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 22,627.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,255,626.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,915,134.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 19,672,734.73 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,047,826.26 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,740,091.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,470,497.47 บาท

งบลงทุน จํานวน 329,820.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,084,500.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,182,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 251,373.95 230,000.00 300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 234,805.50 218,800.00 210,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 407,152.43 382,000.00 414,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,694.00 5,200.00 5,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 918,025.88 836,000.00 929,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,171,299.24 17,120,000.00 17,735,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,171,299.24 17,120,000.00 17,735,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,477,014.00 12,189,420.00 12,914,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,477,014.00 12,189,420.00 12,914,600.00
รวม 30,566,339.12 30,145,420.00 31,578,800.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,731,757.84 7,648,130.00 8,282,850.00

งบบุคลากร 11,117,415.00 12,566,784.00 13,074,000.00

งบดําเนินงาน 3,092,414.32 5,291,006.00 5,530,050.00

งบลงทุน 904,715.00 3,493,000.00 3,616,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,112,440.00 1,134,500.00 1,063,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,958,742.16 30,145,420.00 31,578,800.00

รวม 22,958,742.16 30,145,420.00 31,578,800.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,680,356

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,866,316

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,702,530

แผนงานสาธารณสุข 1,679,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,415,748

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 499,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 357,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,282,850

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,578,800



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,571,608 2,182,188 8,753,796

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,946,968 2,182,188 6,129,156

งบดําเนินงาน 2,211,760 501,400 2,713,160

    ค่าตอบแทน 392,800 148,400 541,200

    ค่าใช้สอย 1,032,960 268,000 1,300,960

    ค่าวัสดุ 285,000 80,000 365,000

    ค่าสาธารณูปโภค 501,000 5,000 506,000

งบลงทุน 121,900 24,500 146,400

    ค่าครุภัณฑ์ 121,900 24,500 146,400

งบรายจ่ายอื่น 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอื่น 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

    เงินอุดหนุน 55,000 0 55,000

                                             รวม 8,972,268 2,708,088 11,680,356

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 1,077,816 0 1,077,816

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,077,816 0 1,077,816

งบดําเนินงาน 233,100 81,000 314,100

    ค่าตอบแทน 25,000 15,000 40,000

    ค่าใช้สอย 58,100 66,000 124,100

    ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 50,000 424,400 474,400

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 424,400 474,400

                                             รวม 1,360,916 505,400 1,866,316
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 648,840 0 0 648,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 648,840 0 0 648,840

งบดําเนินงาน 70,000 247,190 65,000 382,190

    ค่าตอบแทน 5,000 0 0 5,000

    ค่าใช้สอย 35,000 0 50,000 85,000

    ค่าวัสดุ 30,000 247,190 15,000 292,190

งบลงทุน 5,500 0 0 5,500

    ค่าครุภัณฑ์ 5,500 0 0 5,500

งบเงินอุดหนุน 0 516,000 150,000 666,000

    เงินอุดหนุน 0 516,000 150,000 666,000

                                             รวม 724,340 763,190 215,000 1,702,530



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,017,000 0 1,017,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,017,000 0 1,017,000

งบดําเนินงาน 288,000 210,500 498,500

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 158,000 210,500 368,500

    ค่าวัสดุ 110,000 0 110,000

งบลงทุน 0 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 0 105,000 105,000

    เงินอุดหนุน 0 105,000 105,000

                                             รวม 1,305,000 374,500 1,679,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

                                             รวม 15,000 15,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,576,548 0 0 1,576,548

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,576,548 0 0 1,576,548

งบดําเนินงาน 610,900 70,000 226,700 907,600

    ค่าตอบแทน 22,900 0 0 22,900

    ค่าใช้สอย 358,000 50,000 112,700 520,700

    ค่าวัสดุ 230,000 0 114,000 344,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 0 20,000

งบลงทุน 56,300 2,572,700 302,600 2,931,600

    ค่าครุภัณฑ์ 56,300 53,500 302,600 412,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,519,200 0 2,519,200

                                             รวม 2,243,748 2,642,700 529,300 5,415,748
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 439,500 439,500

    ค่าใช้สอย 439,500 439,500

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                                             รวม 499,500 499,500



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 85,000 110,000 195,000

    ค่าใช้สอย 85,000 110,000 195,000

งบเงินอุดหนุน 0 162,000 162,000

    เงินอุดหนุน 0 162,000 162,000

                                             รวม 85,000 272,000 357,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ

ป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 20,000 80,000

    ค่าใช้สอย 60,000 20,000 80,000

                                             รวม 60,000 20,000 80,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,282,850 8,282,850

    งบกลาง 8,282,850 8,282,850

                                             รวม 8,282,850 8,282,850



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,680,356

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,866,316

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,702,530

แผนงานสาธารณสุข 1,679,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,415,748

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 499,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 357,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,282,850

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,578,800

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันทราย และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดเชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,578,800 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 31,578,800 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายธนพล  เมืองคํา)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

เห็นชอบ

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

(นางวันดี ราชชมภู)

ตําแหนง นายอําเภอแมจัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้วาราชการจังหวัดเชียงราย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอ แมจัน  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 240,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 176,761.00 183,525.00 177,664.00 164,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 12,372.80 12,980.80 11,723.95 11,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 42,605.00 58,274.00 61,986.00 55,000.00 9.09 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 231,738.80 254,779.80 251,373.95 230,000.00 300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,086.40 1,241.60 1,697.50 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,659.00 2,215.00 2,919.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,160.00 190,240.00 196,720.00 192,000.00 -3.13 % 186,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,400.00 1,130.00 1,020.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,100.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,650.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 840.00 690.00 1,360.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,750.00 800.00 400.00 600.00 -33.33 % 400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 5,255.00 10,184.00 8,569.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,800.00 10,750.00 8,550.00 8,000.00 -25.00 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

7,350.00 6,625.00 8,350.00 7,500.00 -1.33 % 7,400.00

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:36:36 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,040.00 640.00 720.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 223,590.40 229,015.60 234,805.50 218,800.00 210,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 360,483.46 387,140.40 407,152.43 382,000.00 8.38 % 414,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 360,483.46 387,140.40 407,152.43 382,000.00 414,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 3,200.00 11,000.00 6,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาจําหนายแบบพิมพ์และคําร้อง 212.00 228.00 230.00 200.00 0.00 % 200.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,290.00 6,935.00 18,464.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,702.00 18,163.00 24,694.00 5,200.00 5,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 496,491.66 552,196.59 468,111.31 550,000.00 -16.36 % 460,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,946,838.99 13,257,789.48 13,581,473.69 13,000,000.00 3.85 % 13,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,015,792.54 988,248.99 1,079,503.23 1,000,000.00 -5.00 % 950,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 57,971.05 51,718.46 50,294.62 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ภาษีสุรา 517,588.96 521,724.27 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,113,338.09 1,257,294.09 2,054,493.48 1,600,000.00 25.00 % 2,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 18,220.32 20,419.54 20,389.24 15,000.00 33.33 % 20,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 17,631.93 16,288.79 15,955.67 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

997,008.00 987,397.00 901,078.00 900,000.00 -16.67 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,180,881.54 17,653,077.21 18,171,299.24 17,120,000.00 17,735,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

7,076,187.00 11,248,403.00 11,477,014.00 12,189,420.00 5.95 % 12,914,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,076,187.00 11,248,403.00 11,477,014.00 12,189,420.00 12,914,600.00
รวมทุกหมวด 25,081,583.20 29,790,579.01 30,566,339.12 30,145,420.00 31,578,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,578,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 240,000 บาท

ตั้งรายการใหมตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 210,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 186,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ
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คาธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 400 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,400 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 414,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 414,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,200 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาจําหนายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,735,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน จํานวน 460,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,914,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,914,600 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากถือรายรับจริงปที่ผาน
มาเปนเกณฑคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 187,238 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,613,158 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,338,558 2,418,120 2,566,440 2,724,440 6.93 % 2,913,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 115,800 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินประจําตําแหนง 135,300 144,000 144,000 144,000 0 % 144,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 339,790 347,520 194,220 207,240 3.53 % 214,560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแมจัน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 8,140 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 496,480 398,640 380,762 497,400 1.99 % 507,288

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 70,812 40,200 33,293 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,504,880 3,468,480 3,438,715 3,741,080 3,946,968
รวมงบบุคลากร 6,129,520 6,093,120 6,051,873 6,365,720 6,571,608

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

23,800 0 0 40,000 250 % 140,000

คาเบี้ยประชุม 9,184 10,496 7,872 12,000 0 % 12,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 420 2,100 9,000 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 108,000 110,500 119,500 144,000 18.33 % 170,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,260 25,600 25,000 40,800 -0.98 % 40,400

รวมค่าตอบแทน 164,664 148,696 161,372 266,800 392,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 273,850 277,300 269,910 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 24,000 -16.67 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 216,000 13.78 % 245,760

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,013 57,298 88,003 90,000 11.11 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

115,358 132,988 122,860 180,000 -11.11 % 160,000

คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี

0 9,770 1,500 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

6,890 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการปลูกต้นดาวเรืองหรือ
ดอกไม้สีเหลือง เพื่อเตรียมการและสนับ
สนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0 52,285 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการพัฒนาองคความรู้ใน
การปฏิบัติงาน

4,170 3,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

11,295 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการอบรมผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

81,580 136,000 178,310 0 0 % 0

คาพานพุมดอกไม้ ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ

2,500 3,000 2,000 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและนายกเทศมนตรีตําบลสัน
ทราย

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาองคความรู้ในการปฏิบัติ
งาน

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี  ศาสน
พิธี งานประเพณี งานอื่น ๆ
และวันสําคัญตาง ๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และผู้นํา
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 157,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 67,628.69 202,010.76 120,752 80,300 -10.09 % 72,200

รวมค่าใช้สอย 613,284.69 874,451.76 783,335 797,300 1,032,960
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,238.5 65,443 83,839 80,000 25 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 42,770 34,200 24,895 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,100 0 0 50,000 -20 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 107,681.3 111,736 102,211.14 120,000 -50 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,010 16,990 34,770 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 230,799.8 228,369 245,715.14 335,000 285,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 239,983.07 223,319.9 201,709.5 250,000 20 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 42,065.33 54,943.76 69,200.9 65,000 -7.69 % 60,000

คาบริการโทรศัพท 15,899.69 15,980.73 12,537.73 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 0 3,000 0 3,000 -66.67 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 106,720 102,267.66 98,887.6 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 404,668.09 399,512.05 382,335.73 458,000 501,000
รวมงบดําเนินงาน 1,413,416.58 1,651,028.81 1,572,757.87 1,857,100 2,211,760

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 3,000 -100 % 0

เก้าอี้ประชุม 0 0 0 45,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 3,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 18,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน 0 3,752 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

0 0 8,990 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 16,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ขนาด  5  ฟุต 4,100 8,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 17,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะประชุม 0 23,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางของอเนกประสงค 3 ชั้น 0 0 0 800 -100 % 0

ชั้นอเนกประสงค ชนิด 3 ชอง 0 0 0 350 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค ขนาด 3 ฟุต (เหล็ก) 0 0 0 650 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค ขนาด 6 ฟุต  แบบพับได้ 0 0 0 26,000 23.08 % 32,000

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 0 0 0 13,200 0 % 13,200

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 0 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
DSLR

0 29,000 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens

0 0 0 0 100 % 33,700

จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 
100 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 0 0 100 % 4,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  
VA

6,200 3,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 2,500

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 1,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 53,499 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 98,600 -69.57 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,799 122,852 38,990 196,900 121,900
รวมงบลงทุน 63,799 122,852 38,990 196,900 121,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันการศึกษา   เพื่อสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบล
สันทราย

0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 12,000 12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 12,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 45,000 45,000 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) ให้แก 
เทศบาลตําบลจันจว้า

0 0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) ให้แก 
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

0 0 0 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 35,000 35,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ท้องถิ่นและวันสําคัญตาง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้แก  ที่
ทําการปกครองอําเภอแมจัน

0 0 0 35,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ท้องถิ่นและวันสําคัญตาง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ให้แก  ที่
ทําการปกครองอําเภอแมจัน

0 0 0 0 100 % 40,000

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

รวมเงินอุดหนุน 95,000 100,000 65,000 60,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 100,000 65,000 60,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,701,735.58 7,967,000.81 7,728,620.87 8,491,720 8,972,268
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,245,445 1,286,340 1,354,260 1,444,440 5.51 % 1,524,000

เงินประจําตําแหนง 55,500 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,774 225,372 239,082 256,128 4.15 % 266,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 277,800 287,640 297,840 319,080 2.45 % 326,892

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 40,380 31,200 21,000 10,488 -56.75 % 4,536

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,837,899 1,890,552 1,972,182 2,090,136 2,182,188
รวมงบบุคลากร 1,837,899 1,890,552 1,972,182 2,090,136 2,182,188
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,500 300 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 41,500 49,500 21.21 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,820 13,300 25,600 38,400 0 % 38,400

รวมค่าตอบแทน 46,820 49,300 67,100 90,400 148,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 48,930 48,855 49,940 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 45,000 140 % 108,000

คาใช้จายในการประชาสัมพันธเรงรัดการจัด
เก็บภาษี

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

39,314 76,663 54,456 85,000 -41.18 % 50,000

คาใช้จายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 0 62,211 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
การพัสดุ  และการจัดเก็บรายได้ ใหัแกผู
บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง   เทศบาลตําบล
สันทราย

0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,820 29,120 2,400 30,000 16.67 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 97,064 154,638 169,007 255,000 268,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,531 27,863 40,326 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 741 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,825 31,840 24,330 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 67,356 59,703 65,397 80,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 5,000 3,000 2,000 8,000 -37.5 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,000 3,000 2,000 8,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 216,240 266,641 303,504 433,400 501,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 2,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ขนาด 5 ฟุต 0 9,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ชนิด  4 ลิ้นชัก 0 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต   ขนาด  110 ซีซี  
แบบเกียรธรรมดา

0 36,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3 9,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000 49,500 2,800 0 24,500
รวมงบลงทุน 9,000 49,500 2,800 0 24,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,063,139 2,206,693 2,278,486 2,523,536 2,708,088
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,764,874.58 10,173,693.81 10,007,106.87 11,015,256 11,680,356
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 249,360 263,280 282,600 6.03 % 299,640

เงินประจําตําแหนง 0 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 667,645 677,040 692,616 0.67 % 697,248

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 76,936 72,380 68,268 -7.82 % 62,928

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,011,941 1,030,700 1,061,484 1,077,816
รวมงบบุคลากร 0 1,011,941 1,030,700 1,061,484 1,077,816

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,000 13,000 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 13,000 13,000 0 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 22,684 248 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 38,100

รวมค่าใช้สอย 0 22,684 248 20,000 58,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 90,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 35,684 13,248 20,000 233,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 0 0 20,300 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 5,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 0 0 4,200 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1    

0 0 21,900 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,900 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 60,900 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 1,047,625 1,104,848 1,081,484 1,360,916
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 236,900 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 13,500 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 676,200 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 83,220 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,009,820 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,009,820 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 14,000 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 14,496 0 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,496 0 14,000 15,000 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

19,700 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

15,595 21,156 3,160 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 10,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมให้ความรู้เกี่ยว
กับภัยพิบัติตาง ๆ  แกประชาชน

15,000 8,900 6,500 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุก
เฉิน

0 0 0 0 100 % 13,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 5,100 96.08 % 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ตาง ๆ  แกประชาชน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ  
อปพร. เทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 13,000

รวมค่าใช้สอย 50,295 40,056 9,660 35,100 66,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,450 6,800 8,000 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 0 9,770 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 9,975 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 19,450 6,800 27,745 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 97,241 46,856 51,405 100,100 81,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด 
(CCTV) หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 404,400

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 23,000 23,000 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายดับเพลิง 19,000 20,000 20,000 0 0 % 0

ชุดดับเพลิง 0 0 0 200,000 -100 % 0

สายดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อกระจกโค้ง 0 25,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อป้ายไฟฟ้าสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 0 12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 80,000 43,000 200,000 424,400
รวมงบลงทุน 19,000 80,000 43,000 200,000 424,400

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,126,061 126,856 94,405 300,100 505,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,126,061 1,174,481 1,199,253 1,381,584 1,866,316

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 229,619 156,480 161,080 291,720 108.02 % 606,840

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 229,619 156,480 161,080 291,720 648,840
รวมงบบุคลากร 229,619 156,480 161,080 291,720 648,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 700 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 700 65,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,884 0 9,676 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,440 1,360 960 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 17,324 1,360 10,636 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 17,324 1,360 11,336 95,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 3,500 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 0 0 0 0 100 % 5,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,500 0 0 5,500
รวมงบลงทุน 0 3,500 0 0 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 246,943 161,340 172,416 386,720 724,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 252,528.6 246,841.72 239,589.06 249,106 -0.77 % 247,190

รวมค่าวัสดุ 252,528.6 246,841.72 239,589.06 249,106 247,190
รวมงบดําเนินงาน 252,528.6 246,841.72 239,589.06 249,106 247,190

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 576,000 566,000 550,440 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก 
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

0 0 0 520,000 -0.77 % 516,000

รวมเงินอุดหนุน 576,000 566,000 550,440 520,000 516,000
รวมงบเงินอุดหนุน 576,000 566,000 550,440 520,000 516,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 828,528.6 812,841.72 790,029.06 769,106 763,190
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการพัฒนาเด็กในสถาน
ศึกษา

16,650 23,750 21,520 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียน

9,750 9,891 9,700 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

0 0 7,550 0 0 % 0

โครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
โรงเรียน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 26,400 33,641 38,770 60,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,640 14,560 14,440 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 14,640 14,560 14,440 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 41,040 48,201 53,210 75,000 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 225,000 150,000 150,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเข้าคายพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก โรงเรียนสัน
ทราย (พรหมณีวิทยา)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนโครงการเข้าคายวงโยธวาทิต ให้แก 
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก   
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 225,000 150,000 150,000 150,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 225,000 150,000 150,000 150,000 150,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 266,040 198,201 203,210 225,000 215,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,341,511.6 1,172,382.72 1,165,655.06 1,380,826 1,702,530

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 36,333 0 0 120 245,900 % 295,200

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 170,040 179,940 192,360 3.87 % 199,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 339,300 324,000 324,000 33.33 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 37,700 36,000 36,000 33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 39,833 547,040 539,940 552,480 1,017,000
รวมงบบุคลากร 39,833 547,040 539,940 552,480 1,017,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,080 8,200 10,040 15,000 0 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 15,000 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 20,080 23,200 10,040 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

16,580 8,466 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,520 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 20,100 8,466 0 50,000 158,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,242 4,275 9,829 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 34,475 18,000 35,400 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 200 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 4,725 9,480 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 43,442 31,755 45,429 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 83,622 63,421 55,469 180,000 288,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 123,455 610,461 595,409 732,480 1,305,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 6,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการจัดการขยะในชุมชน 5,350 30,063 4,750 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส

0 0 1,150 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและควบคุม
โรคในชุมชน

44,617.5 35,488.2 17,113 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 10,300 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการรณรงคปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ  ลดโลกร้อน

25,030 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะโรงเรียนขวงผญ๋า 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 0 0 0 60,000 -3.33 % 58,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 21,000 7.14 % 22,500

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นําและเครือ
ขายสร้างสุขภาพตําบลสันทราย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพให้แกผู้สูงอายุ
(โรงเรียนขวงผญ๋า)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 74,997.5 65,551.2 39,313 211,000 210,500
รวมงบดําเนินงาน 74,997.5 65,551.2 39,313 211,000 210,500

งบลงทุน

วันที่พิมพ : 10/9/2562  15:38:49 หน้า : 25/61



ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 59,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 59,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการผาตัดทําหมัน  เพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม
มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2562 ให้แก  
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย 

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการผาตัดทําหมัน  เพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม
มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2563 ให้แก  
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 37,500 0 100,000 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 1 บ้านสันทราย

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 4 บ้านเดน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 37,500 0 105,000 105,000 105,000
รวมงบเงินอุดหนุน 37,500 0 105,000 105,000 105,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 112,497.5 65,551.2 144,313 316,000 374,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 235,952.5 676,012.2 739,722 1,048,480 1,679,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 15,000 15,000 15,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่ง
กาชาดอําเภอแมจัน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก กิ่งกาชาด
อําเภอแมจัน

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 0 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,000 15,000 15,000 0 15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 15,000 15,000 0 15,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 550,380 567,600 601,380 636,180 6.54 % 677,760

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 742,200 666,780 664,440 755,396 8.06 % 816,252
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 95,400 71,147 53,820 52,668 -23.03 % 40,536

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,429,980 1,347,527 1,361,640 1,486,244 1,576,548
รวมงบบุคลากร 1,429,980 1,347,527 1,361,640 1,486,244 1,576,548

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 2,800 3,750 40,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 8,200 8,150 8,200 57.32 % 12,900

รวมค่าตอบแทน 7,500 11,000 11,900 58,200 22,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 81,000 108,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 108,000 0 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

7,016 2,600 7,000 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,784.97 34,620.76 29,330 50,000 340 % 220,000

รวมค่าใช้สอย 32,800.97 118,220.76 144,330 188,000 358,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 11,170 49,939 18,183 40,000 -50 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,315 27,540 23,731 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,400 4,736 5,415 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 25,179 41,532.2 25,468 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,015 0 1,140 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,740.2 37,949.4 42,030 55,000 9.09 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0 0 1,260 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 19,920 28,160 24,700 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 137,739.2 189,856.6 141,927 255,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 178,040.17 319,077.36 298,157 501,200 610,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 0 0 4,200 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 0 17,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องปั๊มลม 0 0 20,625 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 7,900 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 6,300

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดทําเวทีกลางแจ้ง 0 0 0 93,700 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,200 32,725 113,700 56,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างฐานวางซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 0 29,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 29,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 17,200 62,225 113,700 56,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,608,020.17 1,683,804.36 1,722,022 2,101,144 2,243,748
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 27,900 28,254 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภค  บริโภค  

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและคา
จ้างเหมาบริการในโครงการซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย สะพาน และ
ขุดลอกทอระบายน้ํา คู คลองและอื่น ๆ

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 27,900 28,254 40,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,440.02 801.6 827.39 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,440.02 801.6 827.39 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 5,440.02 28,701.6 29,081.39 60,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการกอสร้างเสาทาวเวอร
แบบกายวายด  บริเวณอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

88,700 0 0 0 0 % 0
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โครงการขยายลูกขายเสียงตามสาย หมูที่ 2 
บ้านจอมจันทร

0 0 0 0 100 % 53,500

โครงการจ้างเหมาจัดทํากิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  (ไฟกิ่ง)  เทศบาลตําบลสันทราย

118,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 1 บ้าน
สันทราย

194,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 400,700 0 0 0 53,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางพลังงานแสง
อาทิตย จํานวน 17 จุด

0 0 0 498,100 -100 % 0

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างแท้งคน้ํา คสล. สํานักงาน
เทศบาลตําบลสันทราย

127,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างศาลาแปดเหลี่ยม 0 0 0 168,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค  
บริเวณสุสาน  หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 325,000

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค  หมู
ที่ 1  บ้านสันทราย

245,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค  หมู
ที่ 7  บ้านดง

0 0 0 518,100 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างป้ายโครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0 0 0 233,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน คสล. หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร

0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร  คสล.  หมู
ที่  7  บ้านดง

390,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร  พร้อมกอ
สร้างพนังกั้นดินพัง  ถมดินบดอัดแนนและ
ติดตั้งราวเหล็กกันตก หมูที่ 8 บ้านโพธนา
ราม 

288,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร  หมูที่  8 
บ้านโพธนาราม  

0 303,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายผิวจราจร  หมูที่ 1  
บ้านสันทราย

0 115,299 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้าน
สันทราย

0 0 0 0 100 % 175,500

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2  บ้าน
จอมจันทร

0 0 194,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร

0 0 0 112,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านดง 0 0 0 41,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอลอด คสล. และขยาย
ผิวจราจร หมูที่ 8
บ้านโพธนาราม

0 0 0 137,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างบอกําจัดขยะอินทรีย
เทศบาลตําบลสันทราย หมูที่ 4 บ้านเดน 

0 38,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังกั้นดินพัง  หมูที่  2  
บ้านจอมจันทร  

0 411,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู  แบบไมมีฝาปิด  พร้อมถมดิน
สองข้าง  หมูที่ 1  บ้านสันทราย

0 0 387,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู หมูที่ 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 244,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู หมูที่ 2  บ้านจอมจันทร

0 0 0 0 100 % 352,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยูแบบไมมีฝาปิด  และกอสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี  พร้อมถมดิน
ลูกรัง  หมูที่ 1 บ้านสันทราย

0 0 0 544,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  
พร้อมวางทอ คสล.  บริเวณซอยทางเข้า
ตลาดสดบ้านเดน  หมูที่  4

74,700 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  มีฝา
เหล็ก  หมูที่  4  บ้านเดน 

89,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างราวเหล็กกันตก หมูที่  7 
บ้านดง

0 0 22,000 0 0 % 0

โครงการขยายทอเหลี่ยม คสล. พร้อมขยาย
ผิวจราจรและวางทอ คสล. 
และถมดินบดอัดแนน  หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 96,000

โครงการขยายผิวจราจร  พร้อมราวกันตก 
หมูที่  8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 151,500 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจร  หมูที่ 7 บ้านดง 
ซอยข้างวัดชัยมงคล

0 0 0 0 100 % 184,700

โครงการขยายผิวจราจร  หมูที่ 8 บ้านโพธ
นาราม  ซอย 16

0 0 0 126,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจร หมูที่ 4 บ้านเดน 0 0 0 445,500 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจร หมูที่ 8 บ้านโพธ
นาราม  จํานวน 5 จุด

0 0 0 105,500 -100 % 0

โครงการขยายสะพาน คสล. และครีบ คสล. 
หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

129,400 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูที่ 1  บ้านสัน
ทราย

0 0 0 7,500 -100 % 0
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โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูที่ 2  บ้าน
จอมจันทร      

0 0 0 55,600 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูที่ 2 บ้านจอม
จันทร เชื่อมหมูที่ 4 บ้านเดน 

0 0 0 13,300 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูที่ 4  บ้าน
เดน

0 0 0 15,600 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูที่ 7  บ้านดง 0 0 0 10,600 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก  หมูที่ 4 บ้านเดน

0 0 0 0 100 % 458,500

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก หมูที่ 4 บ้านเดน 

0 425,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการจ้างเหมาขุดลอกทอระบาย
น้ํา  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการจ้างเหมาในการซอมแซม
และบํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  ทาง
ระบายน้ํา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  พนังกั้น
ดินพัง  และไหลทางที่ชํารุดเสียหาย  และ
อื่น ๆ  ในเขตเทศบาล

98,000 124,300 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบํารุง
รักษาถนน  ตรอก  ซอย  
ทางระบายน้ํา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  
พนังกั้นดินพัง  และไหลทาง
ที่ชํารุดเสียหาย  และอื่น ๆ  ในเขตเทศบาล

0 0 93,800 100,000 100 % 200,000
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โครงการขุดลอกหน้าฝ่าย คสล. บ้านโพธนา
ราม หมูที่ 8

0 59,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค หมู
ที่ 1 บ้านสันทราย (อาคาร 750 ปี เมือง
เชียงราย)

138,700 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมอาคารเอนกประสงค หมู
ที่ 8 บ้านโพธนาราม

10,200 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะ
เทศบาลตําบลสันทราย  

0 0 0 565,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมู
ที่ 4 บ้านเดน

0 0 0 0 100 % 245,500

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย
นอก  ในการออกแบบหรือควบคุมงาน  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,591,500 1,476,899 696,800 4,318,700 2,519,200
รวมงบลงทุน 1,992,200 1,476,899 696,800 4,318,700 2,572,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 358,543.97 269,684.36 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 358,543.97 269,684.36 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 358,543.97 269,684.36 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,356,183.99 1,775,284.96 725,881.39 4,378,700 2,642,700

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 159,235 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 3,035 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 642,270 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 642,270 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการตรวจมาตรฐานการควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
เทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,265 36,115 15,405 92,700 0 % 92,700

รวมค่าใช้สอย 35,265 36,115 15,405 92,700 112,700
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 522 2,442 8,990 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,960 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,000 40,500 39,000 60,000 -10 % 54,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 11,750 8,540 6,440 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 51,272 57,442 54,430 100,000 114,000
รวมงบดําเนินงาน 86,537 93,557 69,835 192,700 226,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 2,600 0 % 2,600

ครุภัณฑอื่น

กรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 1.40 เมตร 
จํานวน 2 ชุด พร้อมป้ายกรงคัดแยกขยะรี
ไเคิล (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

16,000 0 0 0 0 % 0
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กรงคัดแยกขยะอันตราย ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 1.65 เมตร 
จํานวน 4 ชุด พร้อมถังดํามีฝาปิดขนาด 
100 ลิตร จํานวน 2 ชุด ถุงพลาสติกสีน้ําเงิน
ไมมีฝาปิด ขนาด 120 ลิตร และป้ายกรงคัด
แแยกขยะอันตราย (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)

44,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 200 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,000 0 0 102,600 302,600
รวมงบลงทุน 60,000 0 0 102,600 302,600

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 788,807 93,557 69,835 295,300 529,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,753,011.16 3,552,646.32 2,517,738.39 6,775,144 5,415,748

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการชุมชนนาอยู 89,025 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการเทศบาลพบประชาชน 37,750 18,150 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
รวมใจเทิดไท้องคราชัน ราชินี

27,365 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 14,700 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

32,813 19,700 15,000 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู้ที่
ทําคุณประโยชนให้แกสังคมเนื่องในโอกาส
ตาง ๆ

19,250 12,750 13,000 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการรวมงานของดีอําเภอ
แมจัน  ครั้งที่  3  ประจําปี  2561

0 0 13,700 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการรวมงานของดีอําเภอ
แมจัน ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560

0 12,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

6,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมระบบสหกรณ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

6,580 5,950 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนและกลุมตาง ๆ  ด้านงาน
หัตถกรรม

10,150 3,903 11,360 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนและกลุมตาง ๆ  ด้านอาหารและ
โภชนาการ

0 10,150 8,915 0 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุม
เด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ

9,130 9,110 6,872 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุม
เด็กและเยาวชนในการอนุรักษศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

250 250 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุม
เด็กและเยาวชนในด้านภาษาอาเซียน

12,018 9,450 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุม
ผู้ป่วยเอดส

0 0 6,000 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุม
ผู้พิการ

6,500 2,623 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุตําบลสันทราย

65,611 58,650 63,514 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาล
ตําบลสันทราย

0 0 9,450 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทของประชาชนในท้อง
ถิ่น

14,150 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน
ตําบลต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ

30,670 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

0 28,650 0 0 0 % 0
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โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
โครงการร้อยใจรักษในระดับพื้นที่

0 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วย
หัวใจ"

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วย
หัวใจ" กิจกรรมพัฒนาลําน้ําจัน

0 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่

0 0 0 17,000 488.24 % 100,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 29,000 3.45 % 30,000

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู้ที่ทําคุณ
ประโยชนให้แกสังคมเนื่องในโอกาสตาง ๆ

0 0 0 19,500 0 % 19,500

โครงการรวมงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 
4  ประจําปี พ.ศ.2562

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรวมงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 
5 ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุมเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพให้แกประชาชนและ
กลุมตาง ๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพให้แกประชาชนและ
กลุมตาง ๆ  ด้านงานหัตถกรรม

0 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมผู้ป่วยเอดส 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมผู้พิการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลสันทราย

0 0 0 80,000 25 % 100,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบล
สันทราย

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันทของประชาชนในท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 368,762 191,336 162,511 335,500 439,500
รวมงบดําเนินงาน 368,762 191,336 162,511 335,500 439,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 55,000 50,000 40,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน
(กม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้
แก ที่ทําการปกครองอําเภอ
แมจัน

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน
(กม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้
แก ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตรป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ให้แก  ศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมจัน  (ศป.ปส
.อ.แมจัน)

0 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตรป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ให้แก  ศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมจัน  (ศป.ปส
.อ.แมจัน)

0 0 0 0 100 % 10,000
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เงินอุดหนุนเอกชน 30,000 25,000 25,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการทําเปลญวน
จากเศษผ้า  ให้แก กลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 8 
บ้านโพธนาราม

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีอําเภอแม
จัน ให้แก คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
แมจัน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําขาหมู 
 ให้แก  กลุมพัฒนาสตรี 
หมูที่ 4 บ้านเดน

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําไข
เค็ม ให้แกกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 2 บ้านจอม
จันทร

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทํามันรัง
นกและมันฉาบ  ให้แก 
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทํา
ไส้กรอกสมุนไพร ให้แก กลุมพัฒนาสตรี 
หมูที่ 1 บ้านสันทราย

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําไส้อั่ว
สมุนไพร  ให้แก  
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 5,000
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อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําหมู
แดดเดียว ให้แก กลุมพัฒนาสตรี
หมูที่ 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําหมู
หวาน ให้แกกลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 4 บ้าน
เดน

0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการทําหัตถกรรม
การจักสาน ให้แก กลุมพัฒนาสตรี หมูที่ 7 
บ้านดง

0 0 0 7,500 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมจัดพุมดอกไม้
พลาสติก ให้แก กลุมพัฒนาสตรี
หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 85,000 75,000 65,000 82,500 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 85,000 75,000 65,000 82,500 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 453,762 266,336 227,511 418,000 499,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 453,762 266,336 227,511 418,000 499,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล  
ประจําปี  พ.ศ. 2559
"สันทรายคัพ  ครั้งที่  2"

39,975 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเปต
องผู้สูงอายุ  ประจําปี   
พ.ศ.2559

19,738 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเปต
องผู้สูงอายุและนันทนาการ   ประจําปี    พ
.ศ.2561

0 0 32,470 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเปต
องผู้สูงอายุและนันทนาการ  ประจําปี พ.ศ
.2560

0 47,629 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบล
สันทราย  ประจําปี  พ.ศ.2561

0 0 89,900 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย  
ประจําปี พ.ศ. 2559  "สันทรายเกมส  ต้าน
ยาเสพติด  ครั้งที่  15"  

86,083 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 
 ประจําปี  พ.ศ.2561
"สันทรายคัพ  ครั้งที่  4"

0 0 39,069 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 
 ประจําปี พ.ศ.2560  "สันทรายคัพ  ครั้งที่  
3"

0 40,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมกีฬาเยาวชน 
ประชาชน และกีฬาต้านยาเสพติดของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอแมจัน 
ประจําปี พ.ศ.2559

74,730 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนการจัดการ
แขงขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย  ชิง
ถ้วยพระราชทานฯ  ประจําปี  พ.ศ. 2560

0 8,580 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสนับสนุนการจัดแขง
ขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทานสนามที่ 1 ประจําปี 2559

8,040 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
และนันทนาการ  ประจําปี
พ.ศ.2562

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
และนันทนาการ ประจําปี 
พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสันทราย  ประจําปี พ.ศ
.2562

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสันทราย 
ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 228,566 96,209 161,439 190,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 228,566 96,209 161,439 190,000 85,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 228,566 96,209 166,439 190,000 85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น  
และวันสําคัญของชาติ

30,480 27,630 17,409 0 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการเข้ากิจกรรมงาน "ป๋าเว
ณียี่เป็ง เมืองแมจัน" ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐

0 15,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการเข้ารวมกิจกรรมงาน 
"ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแมจัน" ประจําปี พ.ศ. 
2558

25,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการรวมงาน  "ป๋าเวณียี่
เป็ง  เมืองแมจัน"  ประจําปี 
พ.ศ.2560

0 0 3,000 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี พ.ศ.2562

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรวมงาน "ป๋าเวณียี่เป็ง  เมืองแม
จัน"  ประจําปี พ.ศ.2561 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรวมงาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแมจัน" 
ประจําปี พ.ศ.2562

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรวมงานพิธีสมโภชและสืบชะตา
เมืองแมจัน ประจําปี พ.ศ.2562

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5ส  ที่ทุกภาคสวน
มีสวนรวม

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียน
เข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ.2562

0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการหลอเที่ยนพรรษาและถวายเทียน
เข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 55,480 42,630 20,409 90,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 55,480 42,630 20,409 90,000 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 15,000 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเชียงราย  ให้แก  ที่ทําการปกครอง
อําเภอแมจัน

0 0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก  สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี พ.ศ. 
2562  ให้แก  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

0 0 0 5,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนเอกชน 207,000 128,900 152,000 0 0 % 0

อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย ให้แก สภาวัฒนธรรมตําบล
สันทราย

0 0 0 75,000 0 % 75,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้แก 
คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสัน
ทราย

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้แก 
คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านจอม
จันทร

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้แก 
คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านเดน

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้แก 
คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 7,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้แก 
คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนา
ราม

0 0 0 7,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้าน
สันทราย

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้าน
เดน

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
ดง

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้าน
โพธนาราม

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก  คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้าน
สันทราย

0 0 0 11,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก  คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
จอมจันทร

0 0 0 6,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก  คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้าน
เดน

0 0 0 8,500 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก  คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
ดง

0 0 0 8,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก  คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้าน
โพธนาราม

0 0 0 8,500 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร

0 0 0 0 100 % 6,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านเดน

0 0 0 0 100 % 8,500

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 8,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 5,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการเข้ากรรมรุขมูล ให้แก วัด
สันทราย 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 212,000 143,900 157,000 217,000 162,000
รวมงบเงินอุดหนุน 212,000 143,900 157,000 217,000 162,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 267,480 186,530 177,409 307,000 272,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 496,046 282,739 343,848 497,000 357,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6,900 14,790 4,400 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการกบคืนนา  ปลาคืนทุง 18,250 28,875 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการผลิตและ
การใช้สารชีวภัณฑในนาข้าวเพื่อป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช

4,835 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 29,985 43,665 4,400 20,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 29,985 43,665 4,400 20,000 60,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 29,985 43,665 4,400 20,000 60,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการรักน้ํา  รักป่า รักษา
แผนดิน  ตามแนวพระราชดําริ

0 0 6,750 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

300 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  "รักน้ํา  รัก
ป่า  รักษาแผนดิน"

0 250 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกให้แก
ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 300 250 6,750 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 300 250 6,750 10,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 300 250 6,750 10,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 30,285 43,915 11,150 30,000 80,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 766,066.62 789,048.62 812,720.08 837,102 3 % 862,215

คาชําระดอกเบี้ย 326,161.21 303,179.21 279,507.75 255,127 -9.84 % 230,014

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 148,128 130,835 128,008 135,417 1.3 % 137,184

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 6,000 -8.5 % 5,490

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 3,488,900 3,737,000 4,241,400 9.44 % 4,641,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 608,800 596,000 844,800 13.64 % 960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 210,500 202,500 192,000 210,000 2.86 % 216,000

สํารองจาย 207,226.5 133,826 106,597 348,198 37.62 % 479,183

รายจายตามข้อผูกพัน 187,255.95 130,058.46 130,069.01 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 5,000 300 % 20,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 0 30,966 2.95 % 31,880

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลสัน
ทราย

0 0 0 90,000 0 % 90,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

337,073 345,771 347,224 359,120 3.94 % 373,284
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 213,024 213,024 402,632 216,000 0 % 216,000

รวมงบกลาง 2,395,435.28 6,345,942.29 6,731,757.84 7,599,130 8,282,850
รวมงบกลาง 2,395,435.28 6,345,942.29 6,731,757.84 7,599,130 8,282,850
รวมงบกลาง 2,395,435.28 6,345,942.29 6,731,757.84 7,599,130 8,282,850

รวมแผนงานงบกลาง 2,395,435.28 6,345,942.29 6,731,757.84 7,599,130 8,282,850
รวมทุกแผนงาน 20,611,939.12 23,703,148.34 22,958,742.16 30,145,420 31,578,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอ แมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,578,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,972,268 บาท

งบบุคลากร รวม 6,571,608 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้
    1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี                     เป็นเงิน  331,200  บาท
    2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 คน  
                                                               เป็นเงิน  364,320  บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
    1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี    
                                                       เป็นเงิน     48,000    บาท
    2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี    
        จํานวน  2 คน                            เป็นเงิน    72,000    บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี   ดังนี้
    1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี    เป็นเงิน   48,000  บาท
    2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี   จํานวน  2  คน 
                                                               เป็นเงิน   72,000   บาท

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:15 หน้า : 1/111



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  ดังนี้
    1) เลขานุการนายกเทศมนตรี             เป็นเงิน    115,920   บาท
    2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี               เป็นเงิน      82,800   บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภา  รองประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย  ดังนี้
    1) ประธานสภาเทศบาล                  เป็นเงิน     182,160   บาท
    2) รองประธานสภาเทศบาล             เป็นเงิน     149,040   บาท
    3) สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 คน  
                                                       เป็นเงิน  1,159,200   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,946,968 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,913,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  หัวหน้าฝายอํานวยการ  นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  เจ้าพนักงานธุรการ  และนักวิชาการตรวจ
สอบภายใน  รวม  8  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  จํานวน
1  อัตรา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2547  และตาม
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุมครั้งที่  5/2559   เมื่อวันที่  26
เมษายน  2559   และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
งานด้านกฎหมาย   ตําแหนง  นิติกร   จํานวน  1  อัตรา    ตามประกาศ 
ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่  24  มกราคม
2553

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนง ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  1  อัตรา    และตําแหนง
หัวหน้าฝายอํานวยการ  จํานวน  1  อัตรา  รวม  3  อัตรา  ตามประกาศ
ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุม  ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่  26  เมษายน 
2559
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําในงานบริหารงานทั่วไป  ตําแหนง 
นักการ  จํานวน 1 อัตรา   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 507,288 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง
คนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา   และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหนง
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  2  อัตรา   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,211,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 392,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ดังนี้
คาตอบแทนหรือเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
จํานวน    100,000    บาท
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี  กรณีครบวาระ  ยุบสภา  หรือแทนตําแหนงที่วาง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมหรือกรณี
อื่น ๆ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี        จํานวน      30,000    บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2557

คาตอบแทนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่หนวยงานอื่น 
จํานวน    10,000    บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หนวยงาน
อื่นๆ  ที่ชวยปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตาง ๆ  ให้แกเทศบาล ฯ
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แก  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  และคณะกรรมการ
สภาเทศบาลอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.
2559

คาเชาบ้าน จํานวน 170,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 1,032,960 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ เชน วารสาร เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานอื่นๆ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการโฆษณาเผยแพร
กิจกรรมของเทศบาล ฯ
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คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 245,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย  จํานวน  2 คน/เดือน โดยให้บริการวันละ 8 ชั่วโมงตอวัน
5 วัน/สัปดาห์  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ - ขยาย ในปริมาณ
การถายขั้นต่ํา 10,000  แผน/เดือน   สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลสันทราย  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ดังนี้
คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
จํานวน      30,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   เชน   คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ   คาพิมพ์เอกสาร  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่น ๆ   ซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  (ตั้งจายได้ไมเกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมา ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ , เงินกู้ , เงินจายขาด
เงินสะสม , เงินที่มีผู้อุทิศให้)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ                 จํานวน      20,000     บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจาย
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบและ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   หรือองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เชน  คาอาหาร
เครื่องดื่มตาง ๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง   และคาบริการอื่น ๆ 
ซึ่งจําเป็นต้องจายในการเลี้ยงรับรอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

คาใช้จายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ  สงเสด็จ หรือเกี่ยว
เนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระบรม
วงศานุวงศ์                                     จํานวน      10,000     บาท

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:15 หน้า : 7/111



- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการเตรียมการ   ระหวางการรับเสด็จ
สงเสด็จ  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ   สงเสด็จ   พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี   พระบรมวงศานุวงศ์    เชน   คาใช้จายพิธีทางศาสนา  
คาอาหารและเครื่องดื่ม   สําหรับข้าราชการ   เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การถวายการรับรอง  ทหาร  ตํารวจ   ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
คาตอบแทน  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น  

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ 
ของชาติ                                       จํานวน      40,000     บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญ
ตางๆ ของชาติ  เชน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช  
วันท้องถิ่นไทย วันเทศบาล  เป็นคาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรอง
คาเชาเครื่องเสียง คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาการแสดง
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และอื่น ๆ แกพนักงานเทศบาล
ทุกตําแหนง ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล  และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  154  ลําดับที่  6
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คาพานพุมดอกไม้ ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับ ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา พานพุมทองพานพุมเงิน  กรวยดอกไม้ พวงมาลัย  สําหรับงาน
วันสําคัญตาง ๆ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสตาง ๆ 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายและนายกเทศมนตรี
ตําบลสันทราย

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสันทรายและนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย  ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง
ที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและ
กรณีอื่น ๆ)  เชน  คาแบบพิมพ์  คาวัสดุคอมพิวเตอร์คาวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  คาใช้จายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น   ตามข้อกําหนดและระเบียบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  155  ลําดับที่  9

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตําบลสันทราย  เชน  คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  คาใช้จายในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาจัดทําเอกสาร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวน ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  155  ลําดับที่  10
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โครงการรวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี  ศาสนพิธี งานประเพณี งานอื่น ๆ
และวันสําคัญตาง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
ศาสนพิธี งานประเพณี งานอื่น ๆ และวันสําคัญตาง ๆ เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  153  ลําดับที่  5

โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และผู้นําชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และ
ผู้นําชุม  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ
คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  154  ลําดับที่  7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 72,200 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตางๆ        จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ  เชน  ครุภัณฑ์ 
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์อื่นๆ
ของเทศบาล  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน   22,200   บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทคาซอมปกติ
สําหรับรถยนต์สวนกลาง  รวม 2 คัน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หนังสือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ   
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  
พระบรมฉายาลักษณ์  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  แผงปิดประกาศ  แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ  และอื่น ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม คลิป ธงชาติ น้ํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  
น้ําหมึกปรินท์  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เชน
วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  แผนพับ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน  และอื่น ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน เชน กรอบรูป ถังขยะ  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน   แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ เขง  และ
อื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย
กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร
และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  น้ํามัน
แบรก  น็อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  และอื่น ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์
(อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี 
ไฟหน้า  กระจกมองข้างรถยนต์  และอื่น ๆ 
สําหรับรถที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ   สําหรับรถยนต์สวนกลาง  จํานวน  2 คัน 
และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แผนซีดีรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย และอื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  และอื่น ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  แป้นพิมพ์   เมนบอร์ด  
เมมโมรีชิป  เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ  และอื่น ๆ
รวมถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000.- บาท   การจัดทําหรือปรับปรุง  Website  หรือ  Webpage 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 501,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน  ในที่สาธารณะ   ไฟฟ้าสาธารณะ  
และอาคารอื่น ๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานเทศบาล  ในที่สาธารณะ อาคาร
อื่น ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ  และอื่น ๆ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาล  อาคารอื่น ๆ  
โทรศัพท์เคลื่อนที่  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ และคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียภัณฑ์ตาง ๆ เชน คาดวงตราไปรษณียากร
และคาเชาตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:15 หน้า : 14/111



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรสาร  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
คาบริการรายเดือน   คาเชาพื้นที่  Website  คาโดเมน  คาธรรมเนียม
อื่น ๆ  สําหรับ Website  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการสื่อ
สารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 121,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต  แบบพับได้ จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์  ขนาด 6 ฟุต  แบบพับได้ 
หน้ากว้าง (0.75 x 1.80 เมตร)  จํานวน  20 ตัว
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 182   ลําดับที่  7

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จํานวน 13,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จํานวน 6 ตัว
สําหรับติดตั้งในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลสันทราย
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 182 ลําดับที่  8
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 33,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens  จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
  2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
  3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
  4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
- จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 185 ลําดับที่ 34

จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
จํานวน 1 จอ  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
  - จอรับภาพขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว  หรือ 60 x 80 นิ้ว  หรือ 
60 x 84 นิ้ว  หรือ 64 x 84 นิ้ว  หรือ 5 x 7 ฟุต  หรือ 6 x 6 ฟุต
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 186 ลําดับที่ 35
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  แบบตั้งพื้น  ขนาด 1 ก๊อก  
จํานวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอก
ทําด้วยโลหะไมเป็นสนิม
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 186  ลําดับที่ 37

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
จํานวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  1) มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
  2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ  ณ วันที่ 15  มีนาคม 
2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ,   หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746   ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทัองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 189 ลําดับที่ 48
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง   เชน  รถยนต์สวน
กลาง  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 156 ลําดับที่  12

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสถาบันการศึกษา   เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล
ตําบลสันทราย

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างสถาบันการศึกษา  เพื่อดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลสันทราย  ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในมิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 1.
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแม
จัน) ให้แก เทศบาลตําบลจันจว้า

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน)  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ให้แก เทศบาลตําบลจันจว้า  เชน  คาจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมา
บริการ) ปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่กลางฯ  คาจ้างลูกจ้างทําความ
สะอาดสถานที่กลางฯ คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ
ตามหนังสือเทศบาลตําบลจันจว้า  ที่  ชร  53101/ว 1232   ลงวันที่  
7 มิถุนายน  2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, ประกาศกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ลงวันที่
11 ตุลาคม  2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และและหนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  74  ลําดับที่  4
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณีท้องถิ่นและวันสําคัญตาง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ให้แก  ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณี
ท้องถิ่นและวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , 
วันปิยมหาราช , วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,  วันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม , 
พิธีทานหาแมฟ้าหลวง  18 กรกฎาคม  , งานพอขุนเม็งรายมหาราช ,
พิธีรดน้ําดําหัววันสงกรานต์ , วันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และ
งานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และที่ได้รับมอบหมาย  ตามหนังสืออําเภอแมจัน ที่
ชร 0818.1/ว 540  ลงวันที่  22  พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 157 ลําดับที่  13

งานบริหารงานคลัง รวม 2,708,088 บาท
งบบุคลากร รวม 2,182,188 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,182,188 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,524,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง   ผู้อํานวยการ
กองคลัง  หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  นักวิชาการคลัง  นักวิชาการพัสดุ
รวม  4 อัตรา  และตําแหนงอื่น ๆ พร้อม  ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน  1  อัตรา   และตําแหนง  หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  จํานวน  
1  อัตรา  รวม  2  อัตรา   ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุม
ครั้งที่  5/2559  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559   

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําในงานบริหารงานคลัง ตําแหนง นักการ 
จํานวน  1  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 326,892 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา   จํานวน 1 อัตรา   ตําแหนง  ผู้ชวย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,536 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา   จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 501,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ          จํานวน     40,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ผู้รับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ที่ได้รับการแตงตั้งจากเทศบาล
ตําบลสันทราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่
กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ  เชน วารสาร  เอกสารสรุปผล
การดําเนินงานอื่นๆ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการโฆษณาเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลฯ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจ้างเหมาบริการเอกชน  (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) 
ในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจความรับผิดชอบของกองคลัง    เชน 
งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติงาน
ตางๆ ของกองคลังและของเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์เรงรัดการจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้  
เชน  แผนพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อประชาสัมพันธ์สําหรับงานภาษี
และงานอื่น ๆ  

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น ๆ  ที่จําเป็น
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และอื่น ๆ  แกพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง   และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 157 ลําดับที่ 14

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
การจัดเก็บรายได้ ให้แกประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯ  ประชาชนทั่วไป
และอื่น ๆ ในเขตเทศบาลตําบลสันทราย  เชน คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 158  ลําดับที่  15
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โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง
การพัสดุ  และการจัดเก็บรายได้ ใหัแกผู่่บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง   เทศบาลตําบล
สันทราย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง  การพัสดุ   และการจัดเก็บรายได้ 
ให้แก ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลสันทราย  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  
คาวัสดุอุปกรณ์   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 159  ลําดับที่ 19

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 35,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ      จํานวน     30,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ  เชน  ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน    5,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทคาซอมปกติ
สําหรับรถจักรยานยนต์  รวม 1 คัน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หนังสือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก   ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร   ตรายาง   แผงปิดประกาศ    
แผนป้ายตาง ๆ  และอื่น ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด   ตลับผงหมึก   น้ําหมึกปรินท์   แบบพิมพ์   ใบเสร็จ 
ใบอนุญาตตาง ๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์   และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน
น้ํามันเชื้อเพลิง   น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  และอื่น ๆ 
สําหรับ รถจักรยานยนต์  จํานวน 1  คัน  และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของ
เทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน   ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด แผนซีดีรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย และอื่นๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน   แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  กระดาษ
ตอเนื่อง  สายเคเบิล  และอื่น ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  เชน   แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด     
เมมโมรีชิป  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์     
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ    และอื่น ๆ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณียภัณฑ์ตาง ๆ  คาดวงตราไปรษณียากร 
คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ 

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา
120 GB จํานวน 1 หนวย 
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Base -T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา
3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม  2562
  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทัองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 )  หน้าที่ 190  ลําดับที่  52

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
จํานวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  1) มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
  2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ  ณ วันที่ 15  มีนาคม 
2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ,   หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746   ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทัองถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ) หน้าที่ 191 ลําดับที่ 55

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,360,916 บาท

งบบุคลากร รวม 1,077,816 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,077,816 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  หัวหน้าฝาย
ป้องกันและรักษาความสงบ  จํานวน  1 อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  หัวหน้าฝายป้องกันและ
รักษาความสงบ   จํานวน  1  อัตรา  ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย
ในการประชุมครั้งที่  5/2559  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 697,248 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก  พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  5 อัตรา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,928 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก  พนักงานจ้างทั่วไป  
ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  5 อัตรา  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 233,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 58,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และอื่น ๆ  แกพนักงานเทศบาล
ทุกตําแหนง ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล   และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  160  ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 38,100 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน   38,100    บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทคาซอมปกติ
สําหรับรถยนต์ตรวจการณ์  รถบรรทุกน้ําดับเพลิง  รถพยาบาลฉุกเฉิน
และรถจักรยานยนต์  รวม 4 คัน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน
แบตเตอรี่สําหรับวิทยุสื่อสาร  และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนสง  โดยจําแนกเป็น
   1) ประเภทวัสดุคงคน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  กระจกโค้งมน
ไฟป้ายสามเหลี่ยม กระบองไฟกระพริบ และอื่น ๆ
   2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์  ยางนอก  ยางใน 
น้ํามันเบรค น็อตและสกรู  สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง และอื่น ๆ
   3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน
แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า  ไฟเบรค กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์
และอื่น ๆ 
สําหรับรถดับเพลิง รถตรวจการณ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถจักรยานยนต์
และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับรถยนต์ตรวจการณ์ รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
รถพยาบาลฉุกเฉิน และรถจักรยานยนต์ รวม 4 คัน เครื่องตัดแตงกิ่งไม้
เครื่องสูบน้ํา  และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง  เชน  สําลี  ผ้าพันแผล  ถุงมือ  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์  น้ํายาเคมีแบบแห้งสําหรับเติมเครื่องดับเพลิงชนิดผง  และ
อื่นๆ ที่จําเป็น  เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง  เชน  รถยนต์ตรวจ
การณ์  รถบรรทุกน้ําดับเพลิง รถพยาบาลฉุกเฉิน  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 156 ลําดับที่  12
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 505,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน    จํานวน  15,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน  เป็นคาปวย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามกฎหมายวาด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตามอัตราคาใช้จาย  หรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2560   และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน  เชน  แผนพับประชาสัมพันธ์  การอบรมพัฒนาบุคลากร
และประชาชนทั่วไป   การดําเนินกิจกรรมของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ฯ  
เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุอุปกรณ์    คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  77 ลําดับที่  7
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต์ 
และอื่น ๆ เพื่อเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
0808.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  76  ลําดับที่  5

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนและบรรรเทา
สาธารณภัย  เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือ อปพร. ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตาง ๆ  ในเขต
เทศบาล เชน คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  76  ลําดับที่  4

โครงการสงเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติตาง ๆ  แกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติตางๆ แกประชาชน ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้น
อันสงผลกระทบแกประชาชนในวงกว้าง  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด - ปิด
คาวัสดุอุปกรณ์    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร   คาสมนาคุณ
วิทยากร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  77  ลําดับที่  6
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โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ  อปพร. เทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
อปพร.เทศบาลตําบลสันทราย  เชน  การฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ หรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การชวยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุฉุกเฉินตาง ๆ  เชน คาใช้จายในพิธี
เปิด - ปิด  คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  76  ลําดับที่  3

งบลงทุน รวม 424,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 424,400 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม จํานวน 404,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมูที่ 8 
บ้านโพธนาราม  จํานวน  5 จุด  ประกอบด้วย
  1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 5 ชุด
  2) อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอง  จํานวน  1  เครื่อง
  3)  ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบที่ 1 
(ขนาด 36U)  จํานวน 1 ชุด
  4) ตู้เก็บปลายสายใยแก้วนําแสง (Wall Mount Encosure Outdoor)
จํานวน 5 ชุด
   5) กลองเก็บปลายสายใยแก้วนําแสดง (Rack Mount Encosure)
จํานวน 1 ชุด
   6) สายนําแสง (Optic Fiber 12 Core)  จํานวน 1,415.37  เมตร  
   7) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Gigabit Media Converter)  
จํานวน 5 ตัว
   8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  
จํานวน  1 เครื่อง
   9) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  จํานวน  1 เครื่อง
   10) จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว   จํานวน  1  จอ
   11) มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 A.   จํานวน  5 ลูก
   12) สายไฟฟ้า ชนิด VAF 1 x 2.5 SQm.  จํานวน 1 ม้วน
   13) คาติดตั้งอุปกรณ์และอื่นๆ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด   ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ  วันที่  26
ตุลาคม  2561  และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 2011  ลงวันที่  24 กันยายน 2558  , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  79  ลําดับที่  15

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:15 หน้า : 37/111



ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว  ยาว 20 เมตร
จํานวน 1 เส้น   และขนาด 1.5 นิ้ว  ยาว 30 เมตร  จํานวน 1 เส้น
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  194  ลําดับที่  77

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 724,340 บาท

งบบุคลากร รวม 648,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 606,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา  และนักวิชาการศึกษา  รวม  2  อัตรา   พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา
จํานวน  1  อัตรา  ตามประกาศ  ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุมครั้งที่
5/2559  เมื่อวันที่  26  เมษายน   2559

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ  เพื่อโฆษณาและเผย
แพรกิจการด้านการศึกษา เชน  วารสาร เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และอื่น ๆ  แกพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  161  ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ        จํานวน    10,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ  เชน   ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน   เชน   หนังสือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก   ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร   ตรายาง  แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายตาง ๆ   และอื่น ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
น้ํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปรินท์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์  วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน   ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แผนซีดีรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย  และอื่นๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน   แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์    
กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล และอื่น ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  เชน  แป้นพิมพ์   เมนบอร์ด
เมมโมรีชิป  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ    และอื่น ๆ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000.- บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 
ขนาดกว้าง  90  ซม. ลึก  45 ซม. สูง 180  ซม.   จํานวน  1  ตู้
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  196 ลําดับที่  88
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 763,190 บาท
งบดําเนินงาน รวม 247,190 บาท

ค่าวัสดุ รวม 247,190 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 247,190 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียน  ป.1-ป.6 ให้แก โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 และตามแผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน  ในปีการศึกษา พ.ศ.2563   จํานวน 129  คน  ในอัตรา
จัดสรรคนละ  7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ  ละ
5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) 
- ทั้งนี้  จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  114  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 516,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 516,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) จํานวน 516,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล  และเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ให้แก โรงเรียนสันทราย (พรหมณี
วิทยา) จํานวนเด็ก  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2562  และตามแผนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ.2563 จํานวน 129 คน 
จัดสรร 100%  ในอัตรามื้อละ  20 บาทตอคน   จํานวน  200  วัน 
ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ที่ ศธ 04045.166/122
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้   จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 
0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  114  ลําดับที่  2
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา
เชน กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสง
เสริมด้านนันทนาการและอื่น ๆ เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  114  ลําดับที่  3

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด   คาวัสดุ   เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  115  ลําดับที่  6

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันทราย  
(พรหมณีวิทยา)  เชน  คาใช้จายในการอบรม  การประกวด   กิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตย  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   คาสมนาคุณวิทยากร
เงินรางวัลในการประกวดตาง ๆ  และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  115  ลําดับที่  5
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร  นิตยสาร  และสิ่งพิมพ์ตาง ๆ
ให้แก  ที่อานหนังสือพิมพ์ประจําหมูบ้าน  จํานวน  5 หมูบ้าน  และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  115  ลําดับที่  7

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเข้าคายพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก โรงเรียน
สันทราย (พรหมณีวิทยา)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้าคายพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางทัศนศิลป์  ของโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสาร  คาวัสดุ
อุปกรณ์  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา) ที่ ศธ 04045.166/86   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 117 ลําดับที่  11
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อุดหนุนโครงการเข้าคายวงโยธวาทิต ให้แก โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้าคายวงโยธวาทิต ของ
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ที่ ศธ
04045.166/86   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  116  ลําดับที่  9

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
แก   โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
เป็นคาสมนาคุณวิทยากรภายนอกที่มีความถนัดด้านพลศึกษาและดนตรี
ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ที่ ศธ 04045.166/86 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 116  ลําดับที่  8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,305,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 295,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   จํานวน  1  อัตรา    ตามประกาศ  ก.ท.จ. เชียงราย 
ในการประชุมครั้งที่  5/2559  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต์
จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา  และตําแหนง
คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน   3  อัตรา  และตําแหนง 
คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  เชน การสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล  และ
งานอื่น ๆ ของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.
2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจ้างเหมาบริการเอกชน  (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) 
ในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   เชน  งานดูแลทําความสะอาด  งานดูแลต้นไม้ 
สนามหญ้าและสวนหยอม  งานดูแลฌาปนสถานที่อยูในความดูแลของ
เทศบาล  และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
แกผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้างทุกตําแหนง   และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  162  ลําดับที่  1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ    จํานวน     20,000      บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ   เชน   ครุภัณฑ์
สํานักงาน   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์การเกษตร   ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร  และครุภัณฑ์อื่นๆ   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หนังสือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ  แผนป้ายตาง ๆ  และอื่น ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด  ตลับ
ผงหมึก  น้ําหมึกปรินท์  แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์   และอื่น ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โดยจําแนกเป็น
   1) ประเภทวัสดุคงทน  เชน  เปลหามคนไข้  หูฟัง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และอื่น ๆ
   2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   เชน  แอลกอฮอล์ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ 
เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใชยา ถุงมือ ผ้าปิดจมูก (Mask)  เคมีภัณฑ์
สารเคมีกําจัดแมลงและสัตว์   สารเคมีสําหรับใช้กับเครื่องพนหมอกควัน
และยาฆาเชื้อโรคตาง ๆ  อาทิ  ทรายทีมีฟอส   น้ํายาพนหมอกควัน
คลอรีน  สารเคมีที่ใช้ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข  และอื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด แผนซีดีรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยายและ
อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน  เชน  เครื่องแบบ
เสื้อ  กางเกง  ผ้า  รองเท้าหมวก  ผ้าผูกคอและวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้ม
ส้นสูงใต้เขา (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น และอื่น ๆ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเครื่องแตงกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก ที่  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล  และอื่น ๆ
   3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชนแป้นพิมพ์   เมนบอร์ด  
เมมโมรีชิป  เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ  และอื่น ๆ
รวมถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000.- บาท   การจัดทําหรือปรับปรุง  Website  หรือ  Webpage 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 374,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0810.5/
ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารขยะโรงเรียนขวงผญ๋า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะโรงเรียน
ขวงผญ๋า เชน  การอบรมและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนขวงผญ๋า  เชน  สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในฝึกอบรม  คาตกแตงสถานที่   คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  140  ลําดับที่  2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์   เชน   การอบรมให้ความรู้   การประชาสัมพันธ์  เป็นคาใช้จาย
ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการฝึกอบรม  คาตกแตงสถานที่    คาใช้จายในพิธี
เปิด-ปิด คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 2196  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  80  ลําดับที่  2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ในชุมชน  กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคไมติดตอหรือโรคติดตอ
อื่น ๆ ในเขตเทศบาลฯ  หรือกรณีป้องกันโรคไข้เลือดออก    เป็นคาประชา
สัมพันธ์  แผนพับ  คาน้ํามัน  คาน้ํายา  และคาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่จําเป็นในการดําเนินการจัดกิจกรรม  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  81  ลําดับที่  3
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  
เป็นคาวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด คาวัสดุการแพทย์  คาใบรับรองใน
การฉีดวัคซีน  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/
ว1020ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/
ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  82 ลําดับที่  5

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นําและเครือขายสร้างสุขภาพตําบลสันทราย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นํา
และเครือขายสร้างสุขภาพ  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม   คาอาหาร  คาประกาศนียบัตร  
คาของที่ระลึก  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  80  ลําดับที่  1
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โครงการสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"   เชน  การอบรมการจัดการขยะใน
ชุมชน ตามหลัก 3 R , การรณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติก , การนํา
ขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ (หัตถกรรมจากขยะ
หรือสิ่งประดิษฐ์ (วัสดุเหลือใช้)  ประกอบด้วย  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการอบรม  คาตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธี
เปิด-ปิด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาแผนพับหรือโปสเตอร์ประชา
สัมพันธ์ คาไวนิลรณรงค์การคัดแยกขยะ และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  142  ลําดับที่ 7

โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพให้แกผู้สูงอายุ
(โรงเรียนขวงผญ๋า)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
สร้างเสริมสุขภาพให้แกผู้สูงอายุ (โรงเรียนขวงผญ๋า)  เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการอบรม  คาตกแตงสถานที่  
คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  88  ลําดับที่  12
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน   จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
  1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
  2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
  3) กําลังเครื่องยนต์ไมน้อยกวา 25 แรงม้า
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558 ,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 และหังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  198  ลําดับที่  99

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:15 หน้า : 55/111



งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการผาตัดทําหมัน  เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไมมีเจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2563 ให้แก  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการผาตัดทําหมัน  เพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า  ในสุนัขและ
แมวไมมีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ปีงบประมาณ 2563   ของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอําเภอแมจัน ดวนที่สุด ที่ ชร 0023.15/ว 304 ลงวันที่
30 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  82  ลําดับที่  6

เงินอุดหนุนเอกชน
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันทราย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันทราย  ในการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามหนังสือ  ลงวันที่    กรกฎาคม  2562  ดังนี้
  1) โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค์
จํานวน   4,100    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบ้าน
ในพระราชประสงค์  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็น
  2) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี                              จํานวน   5,300    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
  3) โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก สภากาชาดไทย
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
จํานวน   5,300   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดส์จาก
แมสูลูก สภากาชาดไทย  ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
   4) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี                 จํานวน   5,300   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)
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ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี   เชน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  83  ลําดับที่  7

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่  2 บ้านจอมจันทร์
ในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตามหนังสือ  ลงวันที่     กรกฎาคม  2562  ดังนี้
1) โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค์
จํานวน   4,100    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบ้าน
ในพระราชประสงค์  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็น
  2) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี                              จํานวน   5,300    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
  3) โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก สภากาชาดไทย
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
จํานวน   5,300   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดส์จาก
แมสูลูก สภากาชาดไทย  ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
   4) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี                 จํานวน   5,300   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:15 หน้า : 59/111



ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี   เชน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  84  ลําดับที่  8
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านเดน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่  4 บ้านเดน  ในการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามหนังสือ  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ดังนี้
  1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน   6,600    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
  2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
จํานวน   6,800    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
  3) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวน   6,600   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  85 ลําดับที่  9 
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดง ในการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ตามหนังสือ
ลงวันที่    กรกฎาคม  2562 ดังนี้
1) โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค์
จํานวน   4,100    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบ้าน
ในพระราชประสงค์  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็น
  2) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี                              จํานวน   5,300    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
  3) โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก สภากาชาดไทย
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
จํานวน   5,300   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดส์จาก
แมสูลูก สภากาชาดไทย  ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น
   4) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี                 จํานวน   5,300   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)
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ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี   เชน
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  86  ลําดับที่  10
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม 
ในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามหนังสือ  ลงวันที่     กรกฎาคม  2562  ดังนี้
1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
จํานวน   8,400    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จาย
อื่น ๆที่จําเป็น
  2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน   6,800    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
  3) โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค์
จํานวน   4,800    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบ้าน
ในพระราชประสงค์  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  87 ลําดับที่  11
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจของ
กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เชน  การให้
ความชวยเหลือแกราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน   ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตามหนังสือ
กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน ที่ กช.มจ.20/2562  ลงวันที่  22  พฤษภาคม 
2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426  ลงวันที่ 24 
กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  93  ลําดับที่  1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,243,748 บาท

งบบุคลากร รวม 1,576,548 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,576,548 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 677,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  ผู้อํานวยการ
กองชาง  และตําแหนง  นายชางโยธา  รวม 2 อัตรา  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง   ผู้อํานวยการกองชาง   
ตามประกาศ   ก.ท.จ.เชียงราย   ในการประชุมครั้งที่   5/2559  
เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559   จํานวน  1 อัตรา 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 816,252 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง 
คนงานทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา   และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหนง
ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา   ตําแหนง   ผู้ชวยนายชางโยธา
จํานวน1  อัตรา  และตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จํานวน
1 อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,536 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา  และพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง  ผู้ชวยนายชาง
โยธา  จํานวน 1 อัตรา  และตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
จํานวน  1  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 610,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,900 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเอกชน (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)
ในการปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจความรับผิดชอบของกองชาง   เชน
งานซอมบํารุง  ตัดหญ้า  แผ้วถางวัชพืช  และการปฏิบัติงานตาง ๆ  
ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ  และอื่น ๆ แกพนักงานเทศบาล
ทุกตําแหนง  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 164  ลําดับที่  2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 220,000 บาท

- คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ      จํานวน    100,000    บาท 
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ   เชน  ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ครุภัณฑ์กอสร้าง 
และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จําเป็น  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

- คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ         จํานวน    120,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทคาซอมกลาง
สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  และรถบรรทุก 6 ล้อ  รวม  2  คัน   เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  หนังสือกฎหมายและระเบียบตาง ๆ   
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ   แผนป้ายชื่อสํานักงาน   แผนป้ายตาง ๆ  และอื่น ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ  กระดาษเขียนแบบ   หมึก  
ดินสอ   ปากกา  ยางลบ   น้ํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปรินท์  
แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ คาถายพิมพ์เขียว และ
อื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่   27 
มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  และอื่น ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิทต์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์   และอื่น ๆ      
   3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  เชน แผงวงจร  ผังแสดง
วงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟฟ้า  และอื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน เชน ใบมีดตัดหญ้า ตะไบ อะไหลเครื่องตัดหญ้า
และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน   ไม้กวาด  เขง  และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานกอสร้าง   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ไม้ตาง ๆ ค้อน  คีมจอบ เสียม  เครื่องวัด
ขนาดเล็ก  และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  แปรง
ทาสี  แอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป   และอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย 
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  น้ํามัน
แบรก  น็อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  และอื่น ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   เชน  เบาะรถยนต์   เครื่องยนต์
(อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อน้ํา  หัวเทียน    แบตเตอรี 
และอื่น ๆ สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  รถบรรทุก 6 ล้อ   รถจักรยานยนต์
และอื่น ๆ  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
และอื่นๆ  สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  รถบรรทุก 6 ล้อ  รถจักรยานยนต์   
เครื่องตัดหญ้า  และอื่น ๆ  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่   27 
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน   แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  กระดาษ
ตอเนื่อง  สายเคเบิล  และอื่น ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  เชน  แป้นพิมพ์    เมนบอร์ด 
เมมโมรีชิป เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ    แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ    และอื่น ๆ  
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000.- บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559

งบลงทุน รวม 56,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 12 MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
     1) มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หนวยความ
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
   - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมน้อยกวา
240 GB จํานวน 1 หนวย
   - มี DVA-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา
3 ชอง
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1 หนวย
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- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ประกาศ  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่   27 
มิถุนายน 2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  204  ลําดับที่  137

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 30 หน้าตอนาที (ppm)  หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา
17 หน้าตอนาที (ppm)  หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
   - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  100  แผน 
   - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่   27 
มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  203  ลําดับที่  134
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอมกลาง   เชน   เสียงตาม
สาย  รถตักหน้าขุดหลัง   รถบรรทุก  6 ล้อ  และครุภัณฑ์อื่นๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่   27 
มิถุนายน  2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  165  ลําดับที่  4

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,642,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและคาจ้างเหมาบริการในโครงการซอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย สะพาน และขุดลอกทอระบายน้ํา คู คลองและ
อื่น ๆ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและคาจ้างเหมาบริการ
เพื่อซอมแซม  ตรวจสอบบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  และซอมแซมถนน
ตรอก  ซอย  สะพาน  ขุดลอกทอระบายน้ํา  ลําเหมือง  คู  คลอง  ในเขต
เทศบาล และโครงการอื่น ๆ ที่จําเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯ 
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งบลงทุน รวม 2,572,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายลูกขายเสียงตามสาย หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร์ จํานวน 53,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายลูกขายเสียงตามสาย  หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร์ 
ขนาดฮอร์น 15 นิ้ว  จํานวน 10 ชุด  พร้อมสายลําโพงดรอฟไวท์
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  169  ลําดับที่  17

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,519,200 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์  บริเวณสุสาน  หมูที่ 7 บ้านดง จํานวน 325,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค์  บริเวณสุสาน  หมูที่ 7 
บ้านดง  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร   สูง 5.00 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13)  มาตรา 51 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  48  ลําดับที่  45

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้านสันทราย จํานวน 175,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้านสันทราย   ขนาดกว้าง
4.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพื้นที่ในการ
เทคอนกรีตไมน้อยกวา  320.00  ตารางเมตร   
(ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย  เลขที่  E003/2562) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  46  ลําดับที่  31
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูที่ 1 บ้านสันทราย จํานวน 244,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  หมูที่ 1 
บ้านสันทราย  ขนาดกว้าง 1.80  เมตร   ยาว  43.00  เมตร  
ลึก 1.15 เมตร    (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  46  ลําดับที่  32

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูที่ 2  บ้านจอมจันทร์ จํานวน 352,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา  คสล.รูปตัวยู  หมูที่  2 
บ้านจอมจันทร์   ขนาดกว้าง  1.80  เมตร   ยาว  52.50  เมตร  
ลึก 1.15  เมตร  พร้อมรื้อทอเดิมออกแล้ววางใหมให้เหมือนเดิม
จํานวน  33  ทอน  และทําการเทคอนกรีตหน้าบ้าน  จํานวน 2 จุด
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  ความยาวทั้งสองจุด  จํานวน 23.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  46  ลําดับที่  33

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูที่ 7 บ้านดง จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  หมูที่ 7 บ้านดง 
ขนาดกว้าง  0.50  เมตร   ยาว  49.00  เมตร   ลึก  0.62  เมตร
(ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ E007/2562)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  52  ลําดับที่  61
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โครงการขยายทอเหลี่ยม คสล. พร้อมขยายผิวจราจรและวางทอ คสล. 
และถมดินบดอัดแนน  หมูที่ 7 บ้านดง

จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายทอเหลี่ยม คสล. พร้อมขยายผิวจราจร และวางทอ
คสล. และถมดินบดอัดแนน หมูที่ 7 บ้านดง   โดยขยายทอเหลี่ยม คสล.
จํานวน  2 จุด
   - จุดที่ 1 ทอเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.00-3.50 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 2.60 เมตร  พร้อมตะแกรงเหล็กแบนขนาด 2 นิ้ว  พร้อมรื้อถอน
และติดตั้งราวเหล็กเดิม
    - จุดที่ 2 ขยายทอเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20-2.00  เมตร 
ยาว 2.00 เมตร  หนา 0.30 เมตร  พร้อมติดตั้งราวเหล็กขนาด  2  นิ้ว  
พร้อมขยายผิวจราจร  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 3.50 เมตร    หนา 
0.15 เมตร   และวางทอ คสล.ขนาด 0.30 เมตร  จํานวน 1 ทอน  และ
เทผิวจราจร   ขนาดกว้าง 0.50-0.65 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.15
เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  47  ลําดับที่  40

โครงการขยายผิวจราจร  หมูที่ 7 บ้านดง ซอยข้างวัดชัยมงคล จํานวน 184,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายผิวจราจร  หมูที่ 7 บ้านดง  ซอยข้างวัดชัยมงคล
ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.23-1.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 479 เมตร
หรือปริมาณในการเทคอนกรีตไมน้อยกวา  323.025  ตารางเมตร
พร้อมบอพักน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 1.00  เมตร  ยาว  0.90  เมตร 
ลึก 1.30  เมตร   จํานวน  1  บอ  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  48  ลําดับที่  41
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก  หมูที่ 4 บ้านเดน จํานวน 458,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก  หมูที่ 4  บ้านเดน 
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.00 เมตร  จํานวน  63 ทอน
พร้อมบอพัก  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร   ยาว  2.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.10 
เมตร  จํานวน 7 บอ   พร้อมวางทอ  คสล. ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง  0.60 
เมตร จํานวน 6 ทอน  และทําการถมดิน  ขนาดกว้าง 4.00 - 4.50  เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.10 เมตร  หรือปริมาณงานดินถมไม้น้อยกวา   527.84 
ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  47  ลําดับที่  37

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการจ้างเหมาขุดลอกทอระบายน้ํา  ปรับปรุงระบบระบายน้ํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจ้างเหมาขุดลอกทอระบายน้ําภายใน
เขตเทศบาล ฯ   และโครงการอื่น ๆ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  37  ลําดับที่  7

คาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  
ทางระบายน้ํา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  พนังกั้นดินพัง  และไหลทาง
ที่ชํารุดเสียหาย  และอื่น ๆ  ในเขตเทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน
ตรอก   ซอย  ทางระบายน้ํา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  พนังกั้นดินพัง
และไหลทางที่ชํารุดเสียหาย และอื่นๆ ในเขตเทศบาลตําบลสันทราย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  37  ลําดับที่  8

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 4 บ้านเดน จํานวน 245,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมูที่ 4  บ้านเดน 
ขนาดกว้าง 14.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  มาตรา  50 (7)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  169  ลําดับที่  18
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  ในการออกแบบหรือควบคุมงาน  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก
ในการออกแบบ  หรือควบคุมงาน  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  165  ลําดับที่  5

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 529,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 226,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 112,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการตรวจมาตรฐานการควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยเทศบาลตําบลสันทราย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหนวยงานเอกชนในการตรวจอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยเทศบาลตําบลสันทราย  
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กําหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหลงกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  (ประกาศวันที่  9 มิถุนายน 2553)
และเรื่องมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
(ประกาศวันที่  9  มิถุนายน  2553)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 92,700 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ         จํานวน    20,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ตาง ๆ   เชน   เตาเผาขยะ
และครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน    72,700   บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทคาซอมกลาง
สําหรับรถบรรทุกขยะ   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 114,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ถังขยะ  และอื่น ๆ ที่จําเป็น
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไม้กวาด  เขง  ถุงขยะ และอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และอื่น ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  น้ํามัน
แบรก  น็อตและสกรู    สายไมล์  เพลา  และอื่น ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์
(อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี
และอื่น ๆ 
สําหรับรถบรรทุกขยะและอื่น ๆ  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เชน
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน   น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง 
และอื่นๆ  สําหรับรถบรรทุกขยะ   น้ํามันเชื้อเพลิงผสมน้ํายาเคมีในการ
พนหมอกควัน   และน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องตัดหญ้า
เครื่องพนยา  และอื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน  เชน เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง  ผ้า รองเท้า หมวก  ผ้าผูกคอ  หน้ากาก  และอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับคนงานประจํารถขยะและพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเครื่องแตงกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  
ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2
/ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
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งบลงทุน รวม 302,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 302,600 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็น  ชนิดล้อคู  กระบะเหล็ก  จํานวน 2 คัน  
เพื่อขนถายขยะอินทรีย์บริเวณอาคารเตาเผาขยะ 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  201  ลําดับที่  120

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง  เชน  รถบรรทุกขยะ  เตาเผาขยะ  และครุภัณฑ์อื่น ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  164  ลําดับที่  4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 499,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 439,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 439,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการร้อยใจรักษ์ในระดับพื้นที่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามโครงการร้อยใจรักษ์ในระดับพื้นที่  เชน  คาใช้จายในการเข้ารวม
อบรมการเรียนรู้ประสบการณ์ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดําริโครงการ
ร้อยใจรักษ์   คาใช้จายในการประชุมชี้แจง  คาใช้จายในการจัดทําข้อมูล
ปัญหาความต้องการของหมูบ้าน  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของหมูบ้าน  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  คาเอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมจัน ดวนที่สุด ที่ ชร 0818.3 (ศป.ปส.อ.)
/ว 294  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 105  ลําดับที่ 21

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ" จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสา  “เราทําความ ดี
ด้วยหัวใจ” เชน กิจกรรมพัฒนาที่สาธารณะ  กิจกรรมพัฒนาลําน้ําจัน  
และกิจกรรมอื่น ๆ  เป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุอุปกรณ์  
คาจ้างเหมาบริการ   คาน้ํามันเชื้อเพลิง   และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  103 ลําดับที่  19
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โครงการชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ เชน ด้านสาธารณภัย
ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ และด้านอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้
ความชวยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561 , 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768  ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ,  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ,
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่
13 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  102  ลําดับที่  15

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ  เชน  คาใช้จายในการจัดอบรม  การประชาสัมพันธ์  คารับรอง
คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่   คาวัสดุอุปกรณ์   และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในโครงการ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0310.4/
ว1503  ลงวันที่  17 มิถุนายน 2557  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  174  ลําดับที่  1
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  เชน   คาใช้จายในการจัดทํากิจกรรมหรือการจัดอบรมเกี่ยว
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีเปิด -
ปิด  คาวัสดุอุปกรณ์  คาเอกสารและสิ่งพิมพ์  คาสมนาคุณวิทยากร   
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 101  ลําดับที่  12

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แกสังคมเนื่องในโอกาสตาง ๆ จํานวน 19,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการยกยองเชิดชูเกียรติผู้ที่ทํา
คุณประโยชน์ให้แกสังคมเนื่องในโอกาสตาง  ๆ  เชน  วันผู้สูงอายุ 
วันสตรีสากล  วันแมแหงชาติ   วันพอแหงชาติ   และวันสําคัญอื่น ๆ    
เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม  โลหรือใบประกาศ
เกียรติคุณ  ของที่ระลึก   และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  175  ลําดับที่  5

โครงการรวมงานของดีอําเภอแมจัน ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้ารวมงานของดีอําเภอ
แมจัน ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2562  เชน  คาจัดขบวนแหของดีประจํา
ตําบลสันทราย   คาจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการของดีประจําท้องถิ่น
คารับรอง  คาวัสดุอุปกรณ์   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  130  ลําดับที่  3
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โครงการสงเสริมอาชีพให้แกประชาชนและกลุมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนและกลุมตาง ๆ   เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  130  ลําดับที่  1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมเด็ก
และเยาวชน  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการฝึกอบรม
และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  99  ลําดับที่  3

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมผู้ปวยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้ปวย
เอดส์  เชน  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนิน
กิจกรรม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  100  ลําดับที่  9
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุมผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ
เชน คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  100  ลําดับที่  8

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตําบลสันทราย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุตําบลสันทราย  เชน  คาใช้จายในการกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูง
อายุ  เป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม  
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  98  ลําดับที่  2

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบล
สันทราย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบลสันทราย  เชน คาใช้จายในการ
อบรมสัมมนา  การประชาสัมพันธ์  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ์
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  101  ลําดับที่  10
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โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น  เชน  คาใช้จายในการจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ,คาใช้จายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , คาใช้จายในการฝึกอบรมประชุมชี้แจง
ทําความเข้าใจ , คาใช้จายในศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท 0214/ว1344
ลงวันที่  5  มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่  6  มิถุนายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน  การจัด
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 174  ลําดับที่  2

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:16 หน้า : 88/111



งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้านให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน
(กม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน
ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เชน  
คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  คาเอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตามหนังสืออําเภอแมจันที่  ชร 0818.1/
ว 540  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  176  ลําดับที่  6

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:16 หน้า : 89/111



อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก  ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมจัน  (ศป.ปส.อ.แมจัน)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมจัน  (ศป.ปส.อ.แมจัน)
เชน  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมจัน  , การปิดล้อม  ตรวจค้นตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  ลาดตระเวน
เพื่อป้องกัน ปราบปรามในพื้นที่เป้าหมาย  , การจัดประชาคมเพื่อค้นหา
ผู้เสพ ผู้ติด ผู้จําหนาย   เพื่อนําเข้าสูการจับกุมและสงตัวผู้ติด/ผู้เสพเข้าสู
กระบวนการบําบัด  , ค้นหา  คัดกรองผู้เสพสารเสพติดในพื้นที่เพื่อเข้าสู
กระบวนการบําบัด ฟนฟู , กิจกรรมรณรงค์วันตอต้านยาเสพติดโลก  และ
กิจกรรมอื่น ๆ  ตามหนังสืออําเภอแมจันที่  ชม 0818.3(ศป.ปส.อ.)/
ว  804 ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  101  ลําดับที่  13
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีอําเภอแมจัน ให้แก คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอแมจัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน  เชน  กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เดือดร้อนของสมาชิก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อําเภอ   กิจกรรมเข้ารวมงานวันสตรีสากล   กิจกรรมเข้ารวมงานวันแม 
และกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร   เป็นคาใช้จาย
ตาง ๆ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร
คาป้ายรณรงค์   คาสถานที่   คาเชาเครื่องเสียง  คาจัดซุ้มนิทรรศการ 
คาใบประกาศ  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ
ตามหนังสือกลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน ที่ พิเศษ /2562 ลงวันที่  31 
พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  103  ลําดับที่  18

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําขาหมู  ให้แก  กลุมพัฒนาสตรี 
หมูที่ 4 บ้านเดน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการทําขาหมู
ของกลุมพัฒนาสตรี  หมูที่  4 บ้านเดน  เชน   คาวัตถุดิบ   คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น  ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  133  ลําดับที่ 17 
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อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทํามันรังนกและมันฉาบ  ให้แก 
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการทํามัน
รังนกและมันฉาบ  ของกลุมพัฒนาสตรี  หมูที่  2 บ้านจอมจันทร์   เชน 
คาวัตถุดิบ   คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  ตามหนังสือ  ที่  พิเศษ/2562 
ลงวันที่  23 พฤษถาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  133  ลําดับที่  16

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําไส้อั่วสมุนไพร  ให้แก  
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 7 บ้านดง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการทําไส้อั่ว
สมุนไพร  ของกลุมพัฒนาสตรี   หมูที่ 7 บ้านดง   เชน  คาวัตถุดิบ  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตามหนังสือ  ที่  พิเศษ/2562  ลงวันที่  22  
กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  133  ลําดับที่  18
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อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพการทําหมูแดดเดียว ให้แก กลุมพัฒนาสตรี
หมูที่ 1 บ้านสันทราย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการทําหมู
แดดเดียวของกลุมพัฒนาสตรี  หมูที่  1 บ้านสันทราย  เชน  คาวัตถุดิบ
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตามหนังสือ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 133  ลําดับที่  15

อุดหนุนโครงการอบรมจัดพุมดอกไม้พลาสติก ให้แก กลุมพัฒนาสตรี
หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมจัดพุมดอกไม้
พลาสติก ของกลุมพัฒนาสตรี  หมูที่  8 บ้านโพธนาราม   เชน  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็น  ตามหนังสือ ที่  พิเศษ/2562  ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 133  ลําดับที่  19
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ ประจําปี 
พ.ศ.2563

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง
ผู้สูงอายุและนันทนาการ  ประจําปี พ.ศ.2563  เชน  คาจัดเตรียมสนาม
แขงขัน คาอุปกรณ์กีฬา  คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด   คาริ้วขบวน   คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจัดทําเกียรติบัตร  คาโลหรือถ้วยรางวัล
เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขงขัน  คาเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา  คาวัสดุอุปกรณ์   และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  109  ลําดับที่  3

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย 
ประจําปี พ.ศ.2563

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลสันทราย  ประจําปี  พ.ศ.2563   เป็นคาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา  หมูที่ 1, 2, 4, 7 และ 8  ตําบล
สันทราย  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  108  ลําดับที่  1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 272,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
วิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ.2563 เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา   คารับรอง
คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่  คาจัดนิทรรศการ คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 126  ลําดับที่ 17

โครงการรวมงาน "ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแมจัน" ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมงาน   "ป๋าเวณียี่เป็ง 
เมืองแมจัน"  ประจําปี พ.ศ.2562  เชน  คาจ้างเหมาจัดทํากระทงใหญ
พร้อมขบวนแห  คาจ้างทําของ  คาวัสดุอุปกรณ์  คารับรอง  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 122  ลําดับที่  3
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โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส  ที่ทุกภาคสวน
มีสวนรวม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข :
พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม  เชน คาใช้จายในการ
ประชุมชี้แจง  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ์   คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/
ว 2206  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  127  ลําดับที่ 20

โครงการหลอเที่ยนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ.2563 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหลอเทียนพรรษาและถวาย
เทียนเข้าพรรษา  ประจําปี พ.ศ.2563  เชน  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา
คารับรอง  คาใช้จายในการจัดตกแตงสถานที่  รถแหเทียนพรรษา คาวัสดุ
อุปกรณ์   และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  126  ลําดับที่ 18
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โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เชน  การสงเสริมการละเลนพื้นบ้าน  ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การยกยองหรือประกาศเกียรติคุณแกปราชญ์ชาวบ้าน การประชา
สัมพันธ์และเผยแพรศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น   และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 121  ลําดับที่  2

งบเงินอุดหนุน รวม 162,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 162,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี พ.ศ.2563 เชน กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ , พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา , พิธีตักน้ําทิพย์ ,
พิธีสมโภชน้ําทิพย์  , พิธีทําบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง , กิจกรรม
ขบวนแหแบบล้านนาและชาติพันธุ์ , พิธีถวายเครื่องสักการะ , พิธีสรงน้ํา
พระราชทาน  และกิจกรรมอื่น ๆ  ตามหนังสืออําเภอแมจัน   ที่  ชร  
0818.1/ว 655  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  122  ลําดับที่  5
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ให้แก สภาวัฒนธรรมตําบล
สันทราย

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทรายในการดําเนินโครงการ
ของสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย  ตามหนังสือ ที่ สวต. 006/2562
ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2562   ดังนี้ 
    1) โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน      จํานวน   10,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
เชน  คาผ้าไตรพร้อมเครื่องอัฐบริขาร   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
    2) โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุประจําปี  
จํานวน    25,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
เชน  คาจัดสถานที่  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา  คาอาหารและเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
    3) โครงการจัดงานประเพณีถวายทานสลากภัตต์ 
จํานวน    10,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีถวายทาน
สลากภัตต์   เชน   คาใช้จายในพิธีทางศาสนา   คาภัตตาหารเพลแด
พระภิกษุสามเณร  คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมงาน  และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
    4) โครงการเข้าพรรษาหันหน้าเข้าวัดทําบุญตักบาตรสวดกัมมัฏฐาน
เจริญภาวนา                                   จํานวน     30,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้าพรรษาหันหน้าเข้าวัด
ทําบุญตักบาตรสวดกัมมัฏฐานเจริญภาวนา  เชน   คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม  และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  123  ลําดับที่  6
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันทราย

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 1 
บ้านสันทราย  เชน  คาจัดทํากระทงและขบวนแห  คาจัดตกแตงสถานที่
คาเชาเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ตามหนังสือ  ลงวันที่      กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  123  ลําดับที่  7

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 2 
บ้านจอมจันทร์  เชน  คาจัดทํากระทงและขบวนแห  คาจัดตกแตงสถานที่
คาเชาเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณ์   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น   
ตามหนังสือ  ลงวันที่     กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  124  ลําดับที่  8
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านเดน

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 4 บ้านเดน
เชน  คาจัดทํากระทงและขบวนแห  คาจัดตกแตงสถานที่   คาเชาเครื่อง
เสียง  คาวัสดุอุปกรณ์และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตามหนังสือ  ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 124  ลําดับที่  9

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดง

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 7 บ้านดง 
เชน คาจัดทํากระทงและขบวนแห คาจัดตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง
คาวัสดุอุปกรณ์   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตามหนังสือ   ลงวันที่  1 
กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 124  ลําดับที่  10
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยี่เป็ง) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 8 
บ้านโพธนาราม  เชน คาจัดทํากระทงและขบวนแห  คาจัดตกแตงสถานที่
คาเชาเครื่องเสียง   คาวัสดุอุปกรณ์   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตามหนังสือ  ลงวันที่  1 กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 124   ลําดับที่  11

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านสันทราย

จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 1 บ้านสันทราย  เชน  คาของรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  คาเชาเครื่องเสียง
คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที่  1 กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 125  ลําดับที่  12
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 2  บ้านจอมจันทร์  เชน คาของรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  คาเชาเครื่อง
เสียง คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น  ตามหนังสือ   ลงวันที่  1 กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  125  ลําดับที่  13

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านเดน

จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2563  ของคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 4 บ้านเดน  เชน  คาของรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ   คาเชาเครื่องเสียง
คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที่  14 พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  125 ลําดับที่  14
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดง

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 7 บ้านดง  เชน  คาของรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ   คาเชาเครื่องเสียง
คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  125  ลําดับที่ 15

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 8 บ้านโพธนาราม  เชน  คาของรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  คาเชาเครื่อง
เสียง  คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น  ตามหนังสือ   ลงวันที่  1 กรกฎาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 126  ลําดับที่  16
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในสถานศึกษา  ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   เชน
คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการฝึกอบรม  คาปัจจัย
การผลิต   และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 1659  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2553  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  137  ลําดับที่  3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เชน  กิจกรรมจัดทําฐาน
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ทั้งทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา  , กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   เพื่อที่จะรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยูสืบไป  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 150  ลําดับที่  4
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว , พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    และสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เชน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่  สีเขียวในที่สาธารณะ   เป็นคาต้นไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้โตเร็วอเนกประสงค์  คาบํารุงรักษาต้นไม้  คาจัด
ซื้อปุ๋ย  ไม้ล้อมป้องกันสัตว์  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 150  ลําดับที่  3

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แกประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก
ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เชน 
กิจกรรมการให้ความรู้   การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้แกประชาชน
เด็กนักเรียน  เป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์  แผนพับ วัสดุอุปกรณ์ในการณรงค์ตาง ๆ  และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  149  ลําดับที่  2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,282,850 บาท

งบกลาง รวม 8,282,850 บาท
งบกลาง รวม 8,282,850 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 862,215 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชําระหนี้เงินกู้ให้แกกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   
ปีที่ 8  ตามสัญญาเลขที่   888/46/2554  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554
คาชําระดอกเบี้ย

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 230,014 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชําระดอกเบี้ยให้แกกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   
ปีที่ 8  ตามสัญญาเลขที่   888/46/2554  ลงวันที่ 7 มีนาคม  2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 137,184 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบคาเบี้ยประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
ที่จายให้แกพนักงานจ้าง  จํานวน  20  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 , หนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 
มกราคม 2557 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,490 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ  0.2 
ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปีที่จายให้แกพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่  24  ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,641,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ  60  ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ตามฐานข้อมูลจํานวน
ผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึก
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น   จํานวน  595 ราย  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดผู้สูงอายุ   ดังนี้
     -  อายุ  60-69 ปี     จํานวน  392  ราย ๆ ละ    600  บาท  
     -  อายุ  70-79 ปี     จํานวน  132  ราย ๆ ละ    700  บาท
     -  อายุ  80-89 ปี     จํานวน    59  ราย ๆ ละ    800  บาท
     -  อายุ 90 ปี ขึ้นไป  จํานวน    12  ราย ๆ ละ 1,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์่การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  111  ลําดับที่  1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แกคนพิการ  ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง   ตามฐานข้อมูลจํานวนคน
พิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   จํานวน  80 ราย  และคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อน
หลัง   สําหรับรายใหม   จํานวน  20 ราย  รวมทั้งสิ้น 100 ราย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 111  ลําดับที่ 3 

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แกผู้ปวยเอดส์   จํานวน 
33  ราย  และตั้งจายสําหรับรายใหมในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
จํานวน  3  ราย  รวมทั้งสิ้น  36 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 111  ลําดับที่  2
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สํารองจาย จํานวน 479,183 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม   เชน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดินถลม
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ
และในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้าและในกรณีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667  ลงวันที่  12
มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ,  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516  ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 , 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 4014  ลงวันที่  12 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/; 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 305 ลงวันที2่2 มกราคม 2562 , หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที2่5 มีนาคม 2562 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่
1 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  112  ลําดับที่  4
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง  เชน  การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร 
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใสน้ํา  เสาล้มลุกจราจร  
เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็ว  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 31,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุง  ให้แก  สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี  
โดยคํานวณจากรายรับจริงปีที่ผานมาทุกหมวด ยกเว้นเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินกู้ทุกประเภท
แตต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริง  ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2541

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลสัน
ทราย

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตําบลสันทราย    ตามข้อตกลงการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่  ระหวางสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ  กับ    องค์การบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล 
ไมน้อยกวาในอัตราร้อยละ  50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (40 บาท/คน)  สําหรับประชากร
ที่ผานการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ   (สิทธิบัตรทอง   สิทธิประกันสังคม   และสิทธิเบิกได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  113  ลําดับที่  5
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษเป็นคาทําศพ  กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา   และพนักงานจ้าง   เสียชีวิตในระหวางรับราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ 
พ.ศ.2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 373,284 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563  ยกเว้นประเภท
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค  และเงินอุดหนุนตามกฎ
กระทรวง  ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 30  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แกลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ   จํานวน   2   คน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  , หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่  12
กรกฎาคม พ.ศ.2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 230,014

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 216,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

31,880

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลสันทราย

90,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 216,000

คาชําระหนี้เงินตน 862,215

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

137,184

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,641,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,490

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

373,284

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 230,014

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 216,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

20,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

31,880

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลสันทราย

90,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 216,000

คาชําระหนี้เงินตน 862,215

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

137,184

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,641,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,490

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

373,284
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง
สํารองจาย 479,183

เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 816,252 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

40,536 48,000

เงินเดือนพนักงาน 677,760 295,200 606,840

คาจางลูกจางประจํา 199,800

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,900 5,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจาย 479,183

เบี้ยยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 697,248 834,180 2,779,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 120,000 120,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

62,928 52,536 204,000

เงินเดือนพนักงาน 299,640 4,437,120 6,316,560

คาจางลูกจางประจํา 481,320 681,120

เงินประจําตําแหนง 18,000 204,000 348,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 78,800 121,700

คาเบี้ยประชุม 12,000 12,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,000 180,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาจางเหมาบริการ 108,000 108,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
สันทราย

คาจางเหมาบริการแรง
งานรายวันและคาจาง
เหมาบริการในโครงการ
ซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน ตรอก 
ซอย สะพาน และขุด
ลอกทอระบายน้ํา คู 
คลองและอื่น ๆ

50,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
และการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาเชาบาน 230,400 230,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 65,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 25,000 30,000

คาจางเหมาบริการ 108,000 324,000

คาจางเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
สันทราย

245,760 245,760

คาจางเหมาบริการแรง
งานรายวันและคาจาง
เหมาบริการในโครงการ
ซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน ตรอก 
ซอย สะพาน และขุด
ลอกทอระบายน้ํา คู 
คลองและอื่น ๆ

50,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 30,000 30,000

คาใชจายในการจาง
เหมาบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
และการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการตรวจ
มาตรฐานการควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย
เทศบาลตําบลสันทราย

20,000

คาใชจายในการประชา
สัมพันธ์เรงรัดการจัด
เก็บภาษี

คาธรรมเนียมตาง ๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

คาพานพุมดอกไม ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
พวงมาลา และอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 7/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการตรวจ
มาตรฐานการควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย
เทศบาลตําบลสันทราย

20,000

คาใชจายในการประชา
สัมพันธ์เรงรัดการจัด
เก็บภาษี

5,000 5,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

50,000 110,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 160,000 200,000

คาพานพุมดอกไม ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
พวงมาลา และอื่นๆ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รอยใจรักษ์ในระดับ
พื้นที่

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองผูสูงอายุและ
นันทนาการ ประจําปี 
พ.ศ.2563

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสัน
ทราย 
ประจําปี พ.ศ.2563

35,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบล
สันทราย

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี พ.ศ.2563

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รอยใจรักษ์ในระดับ
พื้นที่

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองผูสูงอายุและ
นันทนาการ ประจําปี 
พ.ศ.2563

50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสัน
ทราย 
ประจําปี พ.ศ.2563

35,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบล
สันทราย

200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี พ.ศ.2563

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 10/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความ ดี ดวยหัวใจ"

30,000

โครงการชวยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

100,000

โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียนขวงผญ๋า

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาเอดส์

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน

58,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

22,500

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 11/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

30,000 30,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความ ดี ดวยหัวใจ"

30,000

โครงการชวยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

100,000

โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียนขวงผญ๋า

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

13,000 13,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาเอดส์

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน

58,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

22,500

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 12/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
การพัสดุ  และการจัด
เก็บรายได ใหัแกผููู
บริหาร  สมาชิกสภา
ทองถิ่น
พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง   เทศบาล
ตําบล
สันทราย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูผูนําและเครือ
ขายสรางสุขภาพตําบล
สันทราย

20,000

โครงการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
การพัสดุ  และการจัด
เก็บรายได ใหัแกผููู
บริหาร  สมาชิกสภา
ทองถิ่น
พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง   เทศบาล
ตําบล
สันทราย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมให
ความรูผูนําและเครือ
ขายสรางสุขภาพตําบล
สันทราย

20,000

โครงการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติผูที่ทําคุณ
ประโยชน์ใหแกสังคม
เนื่องในโอกาสตาง ๆ

19,500

โครงการรณรงค์สราง
จิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

10,000

โครงการรวมงาน "ป๋าเว
ณียี่เป็ง เมืองแมจัน" 
ประจําปี พ.ศ.2562

30,000

โครงการรวมงานของดี
อําเภอแมจัน ครั้งที่ 5 
ประจําปี พ.ศ.2563

20,000

โครงการรวมงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี  ศาสนพิธี 
งานประเพณี งานอื่น ๆ
และวันสําคัญตาง ๆ

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สรางสุข : พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5ส  ที่ทุกภาค
สวน
มีสวนรวม

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 15/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติผูที่ทําคุณ
ประโยชน์ใหแกสังคม
เนื่องในโอกาสตาง ๆ

19,500

โครงการรณรงค์สราง
จิตสํานึกใหแก
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

10,000

โครงการรวมงาน "ป๋าเว
ณียี่เป็ง เมืองแมจัน" 
ประจําปี พ.ศ.2562

30,000

โครงการรวมงานของดี
อําเภอแมจัน ครั้งที่ 5 
ประจําปี พ.ศ.2563

20,000

โครงการรวมงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี  ศาสนพิธี 
งานประเพณี งานอื่น ๆ
และวันสําคัญตาง ๆ

20,000 20,000

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สรางสุข : พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5ส  ที่ทุกภาค
สวน
มีสวนรวม

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 16/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน "จังหวัด
สะอาด"

50,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ตาง ๆ  แกประชาชน

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชนและ
กลุมตาง ๆ

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ  อป
พร. เทศบาลตําบลสัน
ทราย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุมเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุมผูป่วยเอดส์

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 17/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน "จังหวัด
สะอาด"

50,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน

10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ตาง ๆ  แกประชาชน

10,000 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชนและ
กลุมตาง ๆ

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ  อป
พร. เทศบาลตําบลสัน
ทราย

13,000 13,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุมเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุมผูป่วยเอดส์

10,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 18/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุมผูพิการ

20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
ตําบลสันทราย

100,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) 
เทศบาลตําบล
สันทราย

10,000

โครงการเสริมสราง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในทองถิ่น

10,000

โครงการเสริมสราง
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการหลอเที่ยนพ
รรษาและถวายเทียนเขา
พรรษา ประจําปี พ.ศ
.2563

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุมผูพิการ

20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
ตําบลสันทราย

100,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) 
เทศบาลตําบล
สันทราย

10,000

โครงการเสริมสราง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในทองถิ่น

10,000

โครงการเสริมสราง
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการหลอเที่ยนพ
รรษาและถวายเทียนเขา
พรรษา ประจําปี พ.ศ
.2563

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาทองถิ่น

30,000

โครงการอบรมผูบริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล
ลูกจางประจํา  พนักงาน
จาง  และผูนําชุมชน

โครงการอบรมใหความ
รูการสรางเสริมสุขภาพ
ใหแกผูสูงอายุ
(โรงเรียนขวงผญ๋า)

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 312,700 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 114,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 21/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาทองถิ่น

30,000

โครงการอบรมผูบริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล
ลูกจางประจํา  พนักงาน
จาง  และผูนําชุมชน

150,000 150,000

โครงการอบรมใหความ
รูการสรางเสริมสุขภาพ
ใหแกผูสูงอายุ
(โรงเรียนขวงผญ๋า)

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,100 107,200 488,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 40,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 65,000 269,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 22/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

คาอาหารเสริม (นม) 247,190

วัสดุกอสราง 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาไฟฟ้า 20,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเอกสารบานเลื่อน
กระจกทรงสูง

5,500

โต๊ะอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ฟุต  แบบพับ
ได

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบ
พัด 22 นิ้ว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 60,000

คาอาหารเสริม (นม) 247,190

วัสดุกอสราง 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000 60,000

คาไฟฟ้า 300,000 320,000

คาบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเอกสารบานเลื่อน
กระจกทรงสูง

5,500

โต๊ะอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ฟุต  แบบพับ
ได

32,000 32,000

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบ
พัด 22 นิ้ว

13,200 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์กอสราง

รถเข็น 2,600

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายลูกขาย
เสียงตามสาย หมูที่ 2 
บานจอมจันทร์

53,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 2,500

ครุภัณฑ์กอสราง

รถเข็น 2,600

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 4,500 4,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายลูกขาย
เสียงตามสาย หมูที่ 2 
บานจอมจันทร์

53,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกลอง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมูที่ 8 บาน
โพธนาราม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

320,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens

จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง 
ขนาดเสนทแยงมุม 100 
นิ้ว

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 1 บานสัน
ทราย

175,500

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
หมูที่ 1 บานสันทราย

244,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกลอง
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) หมูที่ 8 บาน
โพธนาราม

404,400 404,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 30,000 400,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens

33,700 33,700

จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง 
ขนาดเสนทแยงมุม 100 
นิ้ว

6,000 6,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง 20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 1 บานสัน
ทราย

175,500

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
หมูที่ 1 บานสันทราย

244,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
หมูที่ 2  บานจอมจันทร์

352,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
หมูที่ 7 บานดง

118,000

โครงการขยายทอเหลี่
ยม คสล. พรอมขยายผิว
จราจรและวางทอ คสล. 

และถมดินบดอัดแนน  
หมูที่ 7 บานดง

96,000

โครงการขยายผิวจราจร 
 หมูที่ 7 บานดง ซอย
ขางวัดชัยมงคล

184,700

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พรอมบอพัก  
หมูที่ 4 บานเดน

458,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการจาง
เหมาขุดลอกทอระบาย
น้ํา  ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
หมูที่ 2  บานจอมจันทร์

352,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
หมูที่ 7 บานดง

118,000

โครงการขยายทอเหลี่
ยม คสล. พรอมขยายผิว
จราจรและวางทอ คสล. 

และถมดินบดอัดแนน  
หมูที่ 7 บานดง

96,000

โครงการขยายผิวจราจร 
 หมูที่ 7 บานดง ซอย
ขางวัดชัยมงคล

184,700

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พรอมบอพัก  
หมูที่ 4 บานเดน

458,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการจาง
เหมาขุดลอกทอระบาย
น้ํา  ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา

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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในการจาง
เหมาปรับปรุงและบํารุง
รักษาถนน  ตรอก  ซอย 
 
ทางระบายน้ํา  ทอ
ระบายน้ํา  สะพาน  
พนังกั้นดินพัง  และไหล
ทาง
ที่ชํารุดเสียหาย  และ
อื่น ๆ  ในเขตเทศบาล

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 4 
บานเดน

245,500

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางเอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก  ใน
การออกแบบหรือควบ
คุมงาน  เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง

70,000

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์  บริเวณ
สุสาน  หมูที่ 7 บานดง

325,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในการจาง
เหมาปรับปรุงและบํารุง
รักษาถนน  ตรอก  ซอย 
 
ทางระบายน้ํา  ทอ
ระบายน้ํา  สะพาน  
พนังกั้นดินพัง  และไหล
ทาง
ที่ชํารุดเสียหาย  และ
อื่น ๆ  ในเขตเทศบาล

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 4 
บานเดน

245,500

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางเอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก  ใน
การออกแบบหรือควบ
คุมงาน  เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง

70,000

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์  บริเวณ
สุสาน  หมูที่ 7 บานดง

325,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางสถาบันการศึกษา 
  เพื่อสํารวจความพึงพอ
ใจของผูรับบริการของ
เทศบาลตําบลสันทราย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอ
แมจัน) ใหแก เทศบาล
ตําบลจันจวา

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกิจการสภา
วัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย ใหแก สภา
วัฒนธรรมตําบล
สันทราย

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางสถาบันการศึกษา 
  เพื่อสํารวจความพึงพอ
ใจของผูรับบริการของ
เทศบาลตําบลสันทราย

12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอ
แมจัน) ใหแก เทศบาล
ตําบลจันจวา

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกิจการสภา
วัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย ใหแก สภา
วัฒนธรรมตําบล
สันทราย

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 1 บานสัน
ทราย

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 2 บานจอม
จันทร์

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 4 บานเดน

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 7 บานดง

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 1 บานสัน
ทราย

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 2 บานจอม
จันทร์

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 4 บานเดน

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 7 บานดง

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 8 บานโพธ
นาราม

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 1 บานสัน
ทราย

11,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 2 บานจอม
จันทร์

6,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 4 บานเดน

8,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง (ยี่
เป็ง) ประจําปี พ.ศ
.2562 
ใหแก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 8 บานโพธ
นาราม

7,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 1 บานสัน
ทราย

11,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 2 บานจอม
จันทร์

6,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 4 บานเดน

8,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 7 บานดง

8,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 8 บานโพธ
นาราม

8,500

อุดหนุนโครงการสง
เสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือ
ขายสตรีอําเภอแมจัน 
ใหแก คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน

20,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทําขาหมู 
 ใหแก  กลุมพัฒนาสตรี 

หมูที่ 4 บานเดน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 7 บานดง

8,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (รด
น้ําดําหัวผูสูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก คณะกรรมการหมู
บาน หมูที่ 8 บานโพธ
นาราม

8,500

อุดหนุนโครงการสง
เสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือ
ขายสตรีอําเภอแมจัน 
ใหแก คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน

20,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทําขาหมู 
 ใหแก  กลุมพัฒนาสตรี 

หมูที่ 4 บานเดน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทํามันรัง
นกและมันฉาบ  ใหแก 
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 2
 บานจอมจันทร์

5,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทําไสอั่ว
สมุนไพร  ใหแก  
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 7
 บานดง

5,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทําหมู
แดดเดียว ใหแก กลุม
พัฒนาสตรี
หมูที่ 1 บานสันทราย

5,000

อุดหนุนโครงการอบรม
จัดพุมดอกไมพลาสติก 
ใหแก กลุมพัฒนาสตรี
หมูที่ 8 บานโพธนาราม

5,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1 บานสันทราย

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 41/50



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทํามันรัง
นกและมันฉาบ  ใหแก 
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 2
 บานจอมจันทร์

5,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทําไสอั่ว
สมุนไพร  ใหแก  
กลุมพัฒนาสตรี  หมูที่ 7
 บานดง

5,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมอาชีพการทําหมู
แดดเดียว ใหแก กลุม
พัฒนาสตรี
หมูที่ 1 บานสันทราย

5,000

อุดหนุนโครงการอบรม
จัดพุมดอกไมพลาสติก 
ใหแก กลุมพัฒนาสตรี
หมูที่ 8 บานโพธนาราม

5,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1 บานสันทราย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 2 บานจอมจันทร์

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 4 บานเดน

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 7 บานดง

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 8 บานโพธนาราม

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 2 บานจอมจันทร์

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 4 บานเดน

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 7 บานดง

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ใหแก 
คณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 8 บานโพธนาราม

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการ
กุศล
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนภารกิจของกิ่ง
กาชาดอําเภอแมจัน  
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ใหแก กิ่งกาชาดอําเภอ
แมจัน

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อเป็น
คาใชจายในการจัดงาน
รัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถิ่นและวันสําคัญ
ตาง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2563  ใหแก  ที่ทํา
การปกครองอําเภอแม
จัน

อุดหนุนโครงการเขา
คายพัฒนาความเป็น
เลิศทางดานทัศนศิลป์ 
ใหแก โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการ
กุศล
อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนภารกิจของกิ่ง
กาชาดอําเภอแมจัน  
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ใหแก กิ่งกาชาดอําเภอ
แมจัน

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อเป็น
คาใชจายในการจัดงาน
รัฐพิธี  งานประเพณี
ทองถิ่นและวันสําคัญ
ตาง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2563  ใหแก  ที่ทํา
การปกครองอําเภอแม
จัน

40,000 40,000

อุดหนุนโครงการเขา
คายพัฒนาความเป็น
เลิศทางดานทัศนศิลป์ 
ใหแก โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเขา
คายวงโยธวาทิต ใหแก 
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000

อุดหนุนโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานให
แกคณะกรรมการหมู
บาน
(กม.) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ให
แก ที่ทําการปกครอง
อําเภอแมจัน

5,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ให
แก  ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแมจัน  
(ศป.ปส.อ.แมจัน)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการเขา
คายวงโยธวาทิต ใหแก 
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000

อุดหนุนโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานให
แกคณะกรรมการหมู
บาน
(กม.) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ให
แก ที่ทําการปกครอง
อําเภอแมจัน

5,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ให
แก  ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอแมจัน  
(ศป.ปส.อ.แมจัน)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการผาตัด
ทําหมัน  เพื่อลดจํานวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมวไมมี
เจาของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 
2563 ใหแก  สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหแก   
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000

อุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก  สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ใหแก โรงเรียน
สันทราย (พรหมณี
วิทยา)

516,000

รวม 8,282,850 80,000 357,000 499,500 5,415,748 15,000 1,679,500 1,702,530
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการผาตัด
ทําหมัน  เพื่อลดจํานวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมวไมมี
เจาของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 
2563 ใหแก  สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหแก   
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000

อุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี พ.ศ.2563  ให
แก  สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ใหแก โรงเรียน
สันทราย (พรหมณี
วิทยา)

516,000

รวม 1,866,316 11,680,356 31,578,800

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:40:46 หนา : 50/50


