
เทศบาลตําบลสันทราย

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

พืนที 4.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,558 คน

ชาย 1,215 คน

หญิง 1,343 คน

ข้อมูล ณ วันที 19 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสันทราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
สันทรายอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสันทรายจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 45,459,875.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,622,781.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,113,066.32 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 193,901.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 9,316,925.02 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 26,014,989.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 237,104.80 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 200,376.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 338,443.22 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,138.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,752,380.49 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 11,466,546.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 18,571,685.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,188,440.01 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,221,543.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,212,547.25 บาท

งบลงทุน จํานวน 861,715.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,087,440.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 32,600.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 254,779.80 231,000.00 230,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 229,015.60 213,500.00 218,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 387,140.40 378,500.00 382,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 18,163.00 20,200.00 5,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 889,098.80 843,200.00 836,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 17,653,077.21 16,518,000.00 17,120,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,653,077.21 16,518,000.00 17,120,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,248,403.00 12,347,000.00 12,189,420.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,248,403.00 12,347,000.00 12,189,420.00

รวม 29,790,579.01 29,708,200.00 30,145,420.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,345,942.29 7,503,637.00 7,648,130.00

งบบุคลากร 11,046,660.00 12,041,016.00 12,566,784.00

งบดําเนินงาน 3,244,800.77 6,299,347.00 5,291,006.00

งบลงทุน 4,257,451.00 2,746,200.00 3,493,000.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 12,000.00 12,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,319,584.36 1,106,000.00 1,134,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,214,438.42 29,708,200.00 30,145,420.00

รวม 26,214,438.42 29,708,200.00 30,145,420.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,419,256

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,412,484

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,574,826

แผนงานสาธารณสุข 1,498,480

แผนงานเคหะและชุมชน 5,551,244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 444,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 567,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,648,130

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 30,145,420





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,390,720 2,090,136 8,480,856

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,766,080 2,090,136 5,856,216

งบดําเนินงาน 2,281,100 388,400 2,669,500

    ค่าตอบแทน 341,800 90,400 432,200

    ค่าใช้สอย 1,076,300 210,000 1,286,300

    ค่าวัสดุ 305,000 80,000 385,000

    ค่าสาธารณูปโภค 558,000 8,000 566,000

งบลงทุน 196,900 0 196,900

    ค่าครุภัณฑ์ 196,900 0 196,900

งบรายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

    รายจ่ายอืน 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 0 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 0 60,000

                                             รวม 8,940,720 2,478,536 11,419,256

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,061,484 0 1,061,484

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,061,484 0 1,061,484

งบดําเนินงาน 20,000 131,000 151,000

    ค่าตอบแทน 0 15,000 15,000

    ค่าใช้สอย 20,000 66,000 86,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 200,000 200,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 200,000

                                             รวม 1,081,484 331,000 1,412,484

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 510,720 0 0 510,720

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

งบดําเนินงาน 70,000 249,106 75,000 394,106

    ค่าตอบแทน 5,000 0 0 5,000

    ค่าใช้สอย 35,000 0 60,000 95,000

    ค่าวัสดุ 30,000 249,106 15,000 294,106

งบเงินอุดหนุน 0 520,000 150,000 670,000

    เงินอุดหนุน 0 520,000 150,000 670,000

                                             รวม 580,720 769,106 225,000 1,574,826

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,002,480 0 1,002,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,002,480 0 1,002,480

งบดําเนินงาน 180,000 211,000 391,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 50,000 211,000 261,000

    ค่าวัสดุ 110,000 0 110,000

งบเงินอุดหนุน 0 105,000 105,000

    เงินอุดหนุน 0 105,000 105,000

                                             รวม 1,182,480 316,000 1,498,480



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,511,244 0 0 1,511,244

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,511,244 0 0 1,511,244

งบดําเนินงาน 546,200 160,000 237,700 943,900

    ค่าตอบแทน 58,200 0 0 58,200

    ค่าใช้สอย 288,000 140,000 112,700 540,700

    ค่าวัสดุ 200,000 0 125,000 325,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 0 20,000

งบลงทุน 20,000 2,773,500 302,600 3,096,100

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 302,600 322,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,773,500 0 2,773,500

                                             รวม 2,077,444 2,933,500 540,300 5,551,244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 361,500 361,500

    ค่าใช้สอย 361,500 361,500

งบเงินอุดหนุน 82,500 82,500

    เงินอุดหนุน 82,500 82,500

                                             รวม 444,000 444,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 260,000 90,000 350,000

    ค่าใช้สอย 260,000 90,000 350,000

งบเงินอุดหนุน 0 217,000 217,000

    เงินอุดหนุน 0 217,000 217,000

                                             รวม 260,000 307,000 567,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 20,000 30,000

    ค่าใช้สอย 10,000 20,000 30,000

                                             รวม 10,000 20,000 30,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,648,130 7,648,130

    งบกลาง 7,648,130 7,648,130

                                             รวม 7,648,130 7,648,130



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,419,256

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,412,484

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,574,826

แผนงานสาธารณสุข 1,498,480

แผนงานเคหะและชุมชน 5,551,244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 444,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 567,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,648,130

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 30,145,420

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันทราย และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี
ตําบลสันทราย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 30,145,420 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
30,145,420 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายธนพล  เมืองคํา)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

เห็นชอบ

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

(นางวันดี  ราชชมภู)

ตําแหน่ง นายอําเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลสันทราย
อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 184,688.00 176,761.00 183,525.00 175,000.00 -6.29 % 164,000.00

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

     ภาษีป้าย 46,707.00 42,605.00 58,274.00 45,000.00 22.22 % 55,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 243,609.15 231,738.80 254,779.80 231,000.00 230,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,105.80 1,086.40 1,241.60 1,000.00 20.00 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 5,079.00 2,659.00 2,215.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,660.00 189,160.00 190,240.00 188,000.00 2.13 % 192,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 1,570.00 1,400.00 1,130.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 1,100.00 1,100.00 1,200.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00

     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 1,650.00 1,650.00 1,800.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,080.00 840.00 690.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 1,750.00 800.00 1,000.00 -40.00 % 600.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 5,255.00 10,184.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 8,100.00 8,800.00 10,750.00 9,000.00 -11.11 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

4,800.00 7,350.00 6,625.00 6,000.00 25.00 % 7,500.00

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

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 580.00 1,040.00 640.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 216,624.80 223,590.40 229,015.60 213,500.00 218,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 396,697.09 360,483.46 387,140.40 378,500.00 0.92 % 382,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 396,697.09 360,483.46 387,140.40 378,500.00 382,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 61,900.00 3,200.00 11,000.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 170.00 212.00 228.00 200.00 0.00 % 200.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 340.00 5,290.00 6,935.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,410.00 8,702.00 18,163.00 20,200.00 5,200.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 428,761.08 496,491.66 552,196.59 450,000.00 22.22 % 550,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,480,413.97 12,946,838.99 13,257,789.48 12,700,000.00 2.36 % 13,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,020,861.71 1,015,792.54 988,248.99 950,000.00 5.26 % 1,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,383.53 57,971.05 51,718.46 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ภาษีสุรา 526,897.83 517,588.96 521,724.27 500,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 907,670.07 1,113,338.09 1,257,294.09 1,000,000.00 60.00 % 1,600,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 13,842.89 18,220.32 20,419.54 13,000.00 15.38 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,128.06 17,631.93 16,288.79 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,629,781.00 997,008.00 987,397.00 850,000.00 5.88 % 900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,079,740.14 17,180,881.54 17,653,077.21 16,518,000.00 17,120,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,366,902.00 7,076,187.00 11,248,403.00 12,347,000.00 -1.28 % 12,189,420.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,366,902.00 7,076,187.00 11,248,403.00 12,347,000.00 12,189,420.00

รวมทุกหมวด 26,365,983.18 25,081,583.20 29,790,579.01 29,708,200.00 30,145,420.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 30,145,420   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 230,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 164,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีป้าย จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 218,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 192,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 600 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
ตังรายการใหม่ตามพรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 382,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 382,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,120,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,189,420 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,189,420 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีงบประมาณทีผ่านมาเนืองจากถือรายรับจริงปีที
ผ่านมาเป็นเกณฑ์คํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,067,125 2,338,558 2,418,120 2,578,080 6.65 % 2,749,440

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

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 702,425 339,790 347,520 196,080 5.69 % 207,240

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 498,910 496,480 398,640 417,468 19.15 % 497,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000 70,812 40,200 33,372 43.83 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,588,870 3,504,880 3,468,480 3,489,000 3,766,080

รวมงบบุคลากร 6,213,510 6,129,520 6,093,120 6,113,640 6,390,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเบียประชุม 7,872 9,184 10,496 10,000 20 % 12,000

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

ค่าเช่าบ้าน 78,000 108,000 110,500 120,000 5 % 126,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,461 23,260 25,600 33,800 0 % 33,800

รวมค่าตอบแทน 111,853 164,664 148,696 333,800 341,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 292,825 273,850 277,300 285,600 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย 0 0 0 0 100 % 216,000

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 78,753 50,013 57,298 240,000 -54.17 % 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 147,450 115,358 132,988 180,000 0 % 180,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย

0 0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 0 0 9,770 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี 8,050 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี

0 6,890 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นดาวเรือง
หรือดอกไม้สีเหลือง เพือเตรียมการและ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 52,285 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน 0 4,170 3,800 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

13,090 11,295 0 7,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

92,550 81,580 136,000 180,000 -100 % 0

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ 2,200 2,500 3,000 8,000 -37.5 % 5,000

โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสันทรายและนายก
เทศมนตรีตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติ
งาน 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 180,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 36,761 67,628.69 202,010.76 298,800 -63.09 % 110,300

รวมค่าใช้สอย 671,679 613,284.69 874,451.76 1,419,400 1,076,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,131 44,238.5 65,443 90,000 -44.44 % 50,000

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

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 112,904 107,681.3 111,736 150,000 0 % 150,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,880 26,010 16,990 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 252,715 230,799.8 228,369 345,000 305,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 281,074.02 239,983.07 223,319.9 350,000 0 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 52,428.93 42,065.33 54,943.76 70,000 -7.14 % 65,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,520.54 15,899.69 15,980.73 20,000 0 % 20,000

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

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 106,720 106,720 102,267.66 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 456,743.49 404,668.09 399,512.05 563,000 558,000

รวมงบดําเนินงาน 1,492,990.49 1,413,416.58 1,651,028.81 2,661,200 2,281,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000

เก้าอีประชุม 0 0 0 0 100 % 45,000

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 3,600 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก 25,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0 0 18,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์พืนฐาน 0 0 3,752 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

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

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 16,900 0 0 % 0

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

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

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 17,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะประชุม 0 0 23,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ 32,000 0 0 0 0 % 0

ชันวางของอเนกประสงค์ 3 ชัน 0 0 0 0 100 % 800

ชันอเนกประสงค์ ชนิด 3 ช่อง 0 0 0 0 100 % 350

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 3 ฟุต 
(เหล็ก) 0 0 0 0 100 % 650

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต  แบบ
พับได้ 0 0 0 0 100 % 26,000

พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัด 22 นิว 0 0 0 0 100 % 13,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือชุดเครืองเสียง 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น 6,580 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล  แบบที  1  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว)

44,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

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

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 0 0 0 0 100 % 7,900

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 983,674.75 63,799 122,852 148,000 196,900

รวมงบลงทุน 983,674.75 63,799 122,852 148,000 196,900

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 11,000 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าจ้างสถาบันการศึกษา   เพือสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 12,000

รวมรายจ่ายอืน 11,000 0 0 12,000 12,000

รวมงบรายจ่ายอืน 11,000 0 0 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 45,000 45,000 45,000 45,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพ
สถานทีกลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ 
(อําเภอแม่จัน) ให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีคํา

0 0 0 0 100 % 25,000
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 30,000 35,000 35,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  งาน
ประเพณีท้องถินและวันสําคัญต่าง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้แก่ 
 ทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน

0 0 0 0 100 % 35,000

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 95,000 95,000 100,000 100,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 95,000 100,000 100,000 60,000

รวมงานบริหารทัวไป 8,796,175.24 7,701,735.58 7,967,000.81 9,034,840 8,940,720

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,091,602 1,245,445 1,286,340 1,373,520 5.16 % 1,444,440

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 198,786 218,774 225,372 241,260 6.16 % 256,128

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 264,330 277,800 287,640 299,148 6.86 % 319,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 40,380 31,200 26,172 -62.22 % 9,888

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,644,718 1,837,899 1,890,552 2,000,100 2,090,136

รวมงบบุคลากร 1,644,718 1,837,899 1,890,552 2,000,100 2,090,136

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 4,500 122.22 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 41,500 1.2 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,877 10,820 13,300 38,000 1.05 % 38,400

รวมค่าตอบแทน 47,877 46,820 49,300 84,000 90,400
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 49,270 48,930 48,855 58,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เร่งรัด
การจัดเก็บภาษี 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 27,268 39,314 76,663 60,000 -16.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 90,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการจัดเก็บ
รายได้

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์
ความรู้เกียวกับการจัดเก็บรายได้ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,900 8,820 29,120 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 81,438 97,064 154,638 258,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,075 38,531 27,863 43,000 -6.98 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 150 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,258 28,825 31,840 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 63,333 67,356 59,703 80,000 80,000
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ค่าสาธารณูปโภค

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

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

รวมงบดําเนินงาน 200,648 216,240 266,641 430,000 388,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 3,000 -100 % 0

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

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  ชนิด  4 ลินชัก 0 0 4,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์   ขนาด  110 
ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 36,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 0 9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,000 49,500 3,000 0

รวมงบลงทุน 0 9,000 49,500 3,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,845,366 2,063,139 2,206,693 2,433,100 2,478,536

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,641,541.24 9,764,874.58 10,173,693.81 11,467,940 11,419,256
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 249,360 271,440 4.11 % 282,600

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 667,645 686,040 0.96 % 692,616

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 76,936 73,380 -6.97 % 68,268

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,011,941 1,048,860 1,061,484

รวมงบบุคลากร 0 0 1,011,941 1,048,860 1,061,484

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 13,000 25,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 22,684 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,684 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,684 45,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 5,500 -100 % 0
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น 0 0 0 4,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 61,700 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 61,700 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 1,047,625 1,155,560 1,081,484

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 0 0 0 % 0

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

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

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

รวมงบบุคลากร 960,040 1,009,820 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 35,400 14,496 0 0 0 % 0

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

รวมค่าตอบแทน 44,045 27,496 0 20,000 15,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าใช่จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของ  อปพร. เทศบาล
ตําบลสันทราย

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามอํานาจหน้าที

8,903 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 20,825 15,595 21,156 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,930 0 10,000 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกียวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน 0 15,000 8,900 10,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 0 0 0 0 100 % 13,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับภัย
พิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน 15,000 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของ  อปพร. เทศบาลตําบลสันทราย 0 0 0 0 100 % 13,000

รวมค่าใช้สอย 66,298 50,295 40,056 260,000 66,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,400 9,450 6,800 10,000 0 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

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

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 11,200 19,450 6,800 30,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 121,543 97,241 46,856 310,000 131,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

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

0 1,000,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าติดตังเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ 59,100 0 0 0 0 % 0

ค่าติดตังสัญญาณไฟกระพริบและไฟ
ส่องสว่างฯ 9,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ 0 0 23,000 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายดับเพลิง 0 19,000 20,000 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงชนิดปรับม่าน
นํา 28,500 0 0 0 0 % 0

ชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

ค่าจัดซือกระจกโค้ง 0 0 25,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือป้ายไฟฟ้าสามเหลียมหยุดตรวจ 0 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,400 1,019,000 80,000 43,000 200,000

รวมงบลงทุน 101,400 1,019,000 80,000 43,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 5,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,187,983 2,126,061 126,856 353,000 331,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,187,983 2,126,061 1,174,481 1,508,560 1,412,484

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 191,880 229,619 156,480 174,720 168.27 % 468,720

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 191,880 229,619 156,480 216,720 510,720

รวมงบบุคลากร 191,880 229,619 156,480 216,720 510,720
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   6,378 0 0 0 0 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 6,378 0 0 35,000 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,782 4,884 0 10,000 50 % 15,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,960 12,440 1,360 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 14,742 17,324 1,360 25,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 21,120 17,324 1,360 65,000 70,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 3,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,500 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 3,500 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 213,000 246,943 161,340 281,720 580,720

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 261,511.88 257,068.8 250,631.8 289,347 -13.91 % 249,106

รวมค่าวัสดุ 261,511.88 257,068.8 250,631.8 289,347 249,106

รวมงบดําเนินงาน 261,511.88 257,068.8 250,631.8 289,347 249,106

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 592,000 576,000 566,000 604,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 0 0 100 % 520,000

รวมเงินอุดหนุน 592,000 576,000 566,000 604,000 520,000

รวมงบเงินอุดหนุน 592,000 576,000 566,000 604,000 520,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 853,511.88 833,068.8 816,631.8 893,347 769,106
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการโครงการเพิมความรู้ให้
แก่ประชาชนในการใช้ wifi เทศบาล
ตําบลสันทราย

8,670 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา 19,757 16,650 23,750 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในโรงเรียน 10,000 9,750 9,891 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 38,427 26,400 33,641 60,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,600 14,640 14,560 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 14,600 14,640 14,560 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 53,027 41,040 48,201 75,000 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 205,000 225,000 150,000 150,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

0 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ให้
แก่ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน ให้
แก่   โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

0 0 0 0 100 % 50,000

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

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

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 258,027 266,040 198,201 225,000 225,000

รวมแผนงานการศึกษา 1,324,538.88 1,346,051.8 1,176,172.8 1,400,067 1,574,826

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 293,880 36,333 0 88,120 226.96 % 288,120

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 170,040 181,680 5.88 % 192,360

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 335,880 39,833 547,040 791,800 1,002,480

รวมงบบุคลากร 335,880 39,833 547,040 791,800 1,002,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,966.75 9,000 15,000 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 29,966.75 20,080 23,200 40,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 14,918 16,580 8,466 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,700 3,520 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 16,618 20,100 8,466 60,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,581 4,242 4,275 10,000 100 % 20,000

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

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

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,360 4,725 9,480 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 31,941 43,442 31,755 70,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 78,525.75 83,622 63,421 170,000 180,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 414,405.75 123,455 610,461 961,800 1,182,480

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการฉีด
วัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะใน
ชุมชน 97,985 5,350 30,063 170,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคในชุมชน 38,160 44,617.5 35,488.2 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้นําและเครือข่ายสร้างสุขภาพตําบลสัน
ทราย

7,460 0 0 10,000 -100 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาลอาหาร
และอาหารปลอดภัย 8,170 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้  
การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 9,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการธนาคารขยะโรงเรียนข่วงผญ๋า 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคใน
ชุมชน 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 21,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นําและ
เครือข่ายสร้างสุขภาพตําบลสันทราย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
(โรงเรียนข่วงผญ๋า)

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 183,705 74,997.5 65,551.2 345,000 211,000

รวมงบดําเนินงาน 183,705 74,997.5 65,551.2 345,000 211,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการผ่าตัดทําหมัน  เพือลด
จํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่  
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 56,500 37,500 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านเด่น

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 56,500 37,500 0 105,000 105,000

รวมงบเงินอุดหนุน 56,500 37,500 0 105,000 105,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 240,205 112,497.5 65,551.2 450,000 316,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 654,610.75 235,952.5 676,012.2 1,411,800 1,498,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 15,000 15,000 15,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 15,000 15,000 15,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000 15,000 15,000 15,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 15,000 15,000 15,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 508,370 550,380 567,600 606,960 3.28 % 626,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 719,430 742,200 666,780 673,116 17.32 % 789,696

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,000 95,400 71,147 53,820 -2.14 % 52,668

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,377,800 1,429,980 1,347,527 1,375,896 1,511,244

รวมงบบุคลากร 1,377,800 1,429,980 1,347,527 1,375,896 1,511,244

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,100 0 2,800 40,000 0 % 40,000

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

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

รวมค่าตอบแทน 20,192 7,500 11,000 58,200 58,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 81,000 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกลํานําจันเขต
เทศบาลตําบลสันทราย 14,180 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 12,900 7,016 2,600 30,000 0 % 30,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,143.18 25,784.97 34,620.76 169,900 -11.71 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 41,223.18 32,800.97 118,220.76 307,900 288,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,740 11,170 49,939 30,000 -33.33 % 20,000

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

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

วัสดุก่อสร้าง 36,408 25,179 41,532.2 50,000 -20 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 6,015 0 18,740 -46.64 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 57,714.3 35,740.2 37,949.4 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 1,260 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,647 19,920 28,160 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 168,649.3 137,739.2 189,856.6 230,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 230,064.48 178,040.17 319,077.36 596,100 546,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีผู้มาติดต่อ 8,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลม 3,450 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 0 0 17,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองปัมลม 0 0 0 21,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  18:21:02 หน้า : 24/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet  Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

8,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

0 0 0 7,900 -100 % 0

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

ค่าติดตังระบบ  LAN  ภายในสํานักงาน

41,623 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0 0 327,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 83,279 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,852 0 344,200 84,900 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฐานซุ้มถวายดอกไม้
จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  

0 0 66,800 0 0 % 0

โครงการกอ่สร้างฐานวางซุ้มพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

0 0 0 29,800 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 66,800 29,800 0

รวมงบลงทุน 156,852 0 411,000 114,700 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,764,716.48 1,608,020.17 2,077,604.36 2,086,696 2,077,444
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 27,900 160,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภค  บริโภค 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่า
จ้างเหมาบริการในโครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย 
สะพาน และขุดลอกท่อระบายนํา คู 
คลองและอืน ๆ

0 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 27,900 160,000 140,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 7,442.95 5,440.02 801.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,442.95 5,440.02 801.6 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 7,442.95 5,440.02 28,701.6 180,000 160,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการก่อสร้างเสาทาวเวอร์
แบบกายวายด์  บริเวณอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 88,700 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาจัดทํากิงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  (ไฟกิง)  เทศบาลตําบลสัน
ทราย

0 118,000 0 0 0 % 0

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

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

175,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 175,500 400,700 0 0 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

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

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล
ตําบลสันทราย 252,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาทีเก็บขยะ
เทศบาลตําบลสันทราย 33,100 0 0 0 0 % 0

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

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 1  บ้านสันทราย 0 245,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 7  บ้านดง 0 0 0 353,000 58.64 % 560,000

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

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์ 0 0 0 0 100 % 506,000

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

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  พร้อม
ก่อสร้างพนังกันดินพัง  ถมดินบดอัด
แน่นและติดตังราวเหล็กกันตก หมู่ที 8 
บ้านโพธนาราม 

0 288,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที  
8 บ้านโพธนาราม  0 0 303,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที 
1  บ้านสันทราย 0 0 115,299 0 0 % 0

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

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์ 0 454,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าไป
อาคารเตาเผาขยะ 0 0 376,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอด คสล. และ
ขยายผิวจราจร หมู่ที 8
บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 137,000

โครงการก่อสร้างบ่อกําจัดขยะอินทรีย์
เทศบาลตําบลสันทราย หมู่ที 4 บ้านเด่น 0 0 38,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง  หมู่ที  
2  บ้านจอมจันทร์  0 0 411,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง คสล. 
พร้อมขยายผิวจราจร และติดตังราว
เหล็กเดิม  หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 375,400 -100 % 0

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

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู  แบบไม่มีฝาปิด  พร้อมถมดิน
สองข้าง  หมู่ที 1  บ้านสันทราย

0 0 0 388,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู  พร้อมถมดินสองข้าง
หมู่ที  2 บ้านจอมจันทร์

0 0 0 194,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยูแบบไม่มีฝาปิด  และก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. รูปตัววี  พร้อมถม
ดินลูกรัง  หมู่ที 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 544,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
พร้อมวางท่อ คสล.  บริเวณซอยทางเข้า
ตลาดสดบ้านเด่น  หมู่ที  4

0 74,700 0 0 0 % 0

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

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี 
หมู่ที 2  บ้านจอมจันทร์ ต.สันทราย  อ
.แม่จัน

270,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที  
7 บ้านดง 0 0 0 22,300 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย 71,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 
3 จุด

0 0 0 294,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจร  พร้อมราวกัน
ตก หมู่ที  8 บ้านโพธนาราม 0 0 0 0 100 % 151,500

โครงการขยายผิวจราจร  หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม  ซอย 16 0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที 4 บ้าน
เด่น 0 0 0 0 100 % 523,500

โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม  จํานวน 5 จุด 0 0 0 0 100 % 105,500

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

โครงการปลูกหญ้าสนามฟุตบอล หมู่ที  
7  บ้านดง 0 0 399,000 0 0 % 0

โครงการลงถนนหินคลุกทางเข้าเตาเยา
ขยะเทศบาลตําบลสันทราย 46,500 0 0 0 0 % 0

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

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.  พร้อม
บ่อพัก  คสล.  หมู่ที  4  บ้านเด่น  
บริเวณข้างศาลพ่อบ้าน

414,100 0 0 0 0 % 0

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

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที 4 บ้านเด่น 0 0 425,800 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

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

109,560 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อ
ระบายนํา  ปรับปรุงระบบระบายนํา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อ
ระบายนํา  ลําเหมือง  คู  คลอง  ปรับปรุง
ระบบระบายนํา  และโครงการอืน ๆ  

96,000 0 0 0 0 % 0

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

0 98,000 124,300 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและ
บํารุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  
ทางระบายนํา  ท่อระบายนํา  สะพาน  
พนังกันดินพัง  และไหล่ทาง
ทีชํารุดเสียหาย  และอืน ๆ  ในเขต
เทศบาล  

0 0 0 150,000 -100 % 0

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

โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์
ดฉาบเรียบ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 8 
บ้านโพธนาราม

62,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 1 บ้านสันทราย (อาคาร 750 ปี 
เมืองเชียงราย)

0 138,700 0 0 0 % 0

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

โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ 0 0 110,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตําบลสันทราย โดยการปู
กระเบืองพืน

0 0 123,000 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย
นอก  ในการออกแบบหรือควบคุมงาน  
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 70,000
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รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,114,760 2,045,500 3,590,599 2,399,600 2,773,500

รวมงบลงทุน 2,290,260 2,446,200 3,590,599 2,399,600 2,773,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 399,080 358,543.97 269,684.36 0 0 % 0

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

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

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,696,782.95 2,810,183.99 3,888,984.96 2,579,600 2,933,500

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

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

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

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

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

รวมงบบุคลากร 649,605 642,270 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจมาตรฐานการควบ
คุมการปล่อยทิงอากาศเสียจากเตาเผามูล
ฝอยเทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 35,265 36,115 92,700 0 % 92,700

รวมค่าใช้สอย 0 35,265 36,115 112,700 112,700
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,507 522 2,442 10,000 0 % 10,000

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

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

วัสดุเครืองแต่งกาย 13,780 11,750 8,540 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 58,787 51,272 57,442 125,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 58,787 86,537 93,557 237,700 237,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็น 0 0 0 0 100 % 2,600

ครุภัณฑ์อืน

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

0 16,000 0 0 0 % 0

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

0 44,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 68,495 0 0 400,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,495 60,000 0 400,000 302,600

รวมงบลงทุน 68,495 60,000 0 400,000 302,600
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 786,887 788,807 93,557 637,700 540,300

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,248,386.43 5,207,011.16 6,060,146.32 5,303,996 5,551,244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม  โรคเอดส์  และการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี  

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเพือ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในท้องถิน

14,900 0 0 0 0 % 0

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

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

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 7,950 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 54,048 32,813 19,700 60,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง 31,045 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเนืองใน
โอกาสต่าง ๆ

18,250 19,250 12,750 20,000 -100 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานของดี
อําเภอแม่จัน ครังที 2 ประจําปี 2560 0 0 12,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็ก นัก
เรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลสันทราย

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 6,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมระบบ
สหกรณ์เพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 0 1,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 0 6,580 5,950 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้
แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้านงาน
หัตถกรรม

0 10,150 3,903 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้
แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้าน
อาหารและโภชนาการ

0 0 10,150 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชน 29,218 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในการประกอบ
อาชีพ

0 9,130 9,110 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน

0 250 250 20,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านภาษา
อาเซียน

0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนในด้านภาษาอา
เซียน

0 12,018 9,450 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้พิการ 15,800 6,500 2,623 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุตําบลสันทราย 26,350 65,611 58,650 80,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาล
ตําบลสันทราย

0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนใน
ท้องถิน

0 14,150 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน
ตําบลต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 30,670 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 28,650 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 29,000

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทีทําคุณ
ประโยชน์ให้แก่สังคมเนืองในโอกาสต่าง 
ๆ

0 0 0 0 100 % 19,500

โครงการร่วมงานของดีอําเภอแม่จัน 
ครังที 4  ประจําปี พ.ศ.2562 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 10,000

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

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
และกลุ่มต่าง ๆ  ด้านงานหัตถกรรม 0 0 0 0 100 % 13,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วย
เอดส์ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูง
อายุตําบลสันทราย 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบล
สันทราย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 429,966 368,762 191,336 415,000 361,500

รวมงบดําเนินงาน 429,966 368,762 191,336 415,000 361,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 55,000 50,000 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน

0 0 0 0 100 % 5,000
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่  ศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่จัน  (ศป.ปส.อ.แม่จัน)

0 0 0 0 100 % 30,000

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

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการทําเปล
ญวนจากเศษผ้า  ให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
อําเภอแม่จัน ให้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
ไข่เค็ม ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
ไส้กรอกสมุนไพร ให้แก่ กลุ่มพัฒนา
สตรี หมู่ที 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
หมูหวาน ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 4 
บ้านเด่น

0 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการทํา
หัตถกรรมการจักสาน ให้แก่ กลุ่มพัฒนา
สตรี หมู่ที 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 7,500

รวมเงินอุดหนุน 50,000 85,000 75,000 65,000 82,500

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 85,000 75,000 65,000 82,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 479,966 453,762 266,336 480,000 444,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 479,966 453,762 266,336 480,000 444,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

0 39,975 0 0 0 % 0

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

37,752 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุ  ประจําปี   
พ.ศ.2559

0 19,738 0 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ   
ประจําปี    พ.ศ.2561

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ  
ประจําปี พ.ศ.2560

0 0 47,629 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบล
สันทราย  ประจําปี  พ.ศ.2561

0 0 0 90,000 -100 % 0

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

0 86,083 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย 
ประจําปี พ.ศ. 2558

89,994 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล  ประจําปี  พ.ศ.2561
"สันทรายคัพ  ครังที  4"

0 0 0 40,000 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล  ประจําปี พ.ศ.2560  "สันทราย
คัพ  ครังที  3"

0 0 40,000 0 0 % 0

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

61,405 0 0 0 0 % 0

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

0 74,730 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬา
เยาวชนประชาชน และกีฬาต้านยาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอแม่จัน  ประจําปี พ.ศ.2561

0 0 0 90,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  
ประจําปี  พ.ศ.2561

0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันจักรยานชิงแขมป์ประเทศ
ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี 
๒๕๕๘ สนามที ๑

5,740 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศ
ไทย  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประจําปี  พ
.ศ. 2560

0 0 8,580 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัด
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานสนามที 1 ประจําปี 
2559

0 8,040 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูง
อายุและนันทนาการ  ประจําปี
พ.ศ.2562

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสันทราย  ประจําปี พ.ศ
.2562

0 0 0 0 100 % 150,000
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โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ประจําปี 
พ.ศ.2562 "สันทรายคัพ ครังที 5" 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2562 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 211,899 228,566 96,209 285,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 9,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 220,899 228,566 96,209 285,000 260,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

เงินอุดหนุนเอกชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 5,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 5,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 250,899 228,566 96,209 290,000 260,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน  
และวันสําคัญของชาติ 25,045 30,480 27,630 80,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้ากิจกรรมงาน 
"ป๋าเวณียีเป็ง เมืองแม่จัน" ประจําปี พ.ศ
. ๒๕๖๐

0 0 15,000 0 0 % 0

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

0 25,000 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลสันทราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558

56,347 0 0 0 0 % 0

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

0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันวิสาข
บูชา ประจําปี พ.ศ.2562 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการร่วมงาน "ป๋าเวณียีเป็ง  เมือง
แม่จัน"  ประจําปี พ.ศ.2561 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการร่วมงานพิธีสมโภชและสืบ
ชะตาเมืองแม่จัน ประจําปี พ.ศ.2562 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : 
พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส  ทีทุกภาค
ส่วน
มีส่วนร่วม

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวาย
เทียนเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ.2562 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 81,392 55,480 42,630 125,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 81,392 55,480 42,630 125,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 15,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 และภูมิปัญญาท้องถินของ
จังหวัดเชียงราย  ให้แก่  ทีทําการ
ปกครองอําเภอแม่จัน

0 0 0 0 100 % 30,000

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  18:21:03 หน้า : 41/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี พ.ศ. 2562  ให้แก่  สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 145,000 207,000 128,900 152,000 -100 % 0

อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย ให้แก่ สภาวัฒนธรรมตําบล
สันทราย

0 0 0 0 100 % 75,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้าน
สันทราย

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้าน
ดง

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย

0 0 0 0 100 % 11,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

0 0 0 0 100 % 6,000
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านเด่น

0 0 0 0 100 % 8,500

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดง

0 0 0 0 100 % 8,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนา
ราม

0 0 0 0 100 % 8,500

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

อุดหนุนโครงการเข้ากรรมรุขมูล ให้แก่ 
วัดสันทราย 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 150,000 212,000 143,900 162,000 217,000

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 212,000 143,900 162,000 217,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 231,392 267,480 186,530 287,000 307,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 482,291 496,046 282,739 577,000 567,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

27,650 6,900 14,790 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการกบคืนนา  ปลาคืน
ทุ่ง 0 18,250 28,875 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าวเพือ
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช

0 4,835 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 27,650 29,985 43,665 50,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 27,650 29,985 43,665 50,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 27,650 29,985 43,665 50,000 10,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

0 300 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  "รัก
นํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน"

0 0 250 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 300 250 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 300 250 20,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 300 250 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 27,650 30,285 43,915 70,000 30,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 743,754 766,066.62 789,048.62 812,721 3 % 837,102

ค่าชําระดอกเบีย 348,473.83 326,161.21 303,179.21 279,508 -8.72 % 255,127

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,420 148,128 130,835 141,746 -4.47 % 135,417

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 3,488,900 3,915,600 8.32 % 4,241,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 608,800 816,000 3.53 % 844,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 206,000 210,500 202,500 222,000 -5.41 % 210,000

สํารองจ่าย 101,188 207,226.5 133,826 378,330 6.57 % 403,198

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 30,966

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบลสัน
ทราย

0 0 0 0 100 % 90,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 323,765 337,073 345,771 347,224 3.43 % 359,120

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 213,024 213,024 405,608 -46.75 % 216,000

รวมงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,345,942.29 7,473,837 7,648,130

รวมงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,345,942.29 7,473,837 7,648,130

รวมงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,345,942.29 7,473,837 7,648,130

รวมแผนงานงบกลาง 2,011,856.79 2,395,435.28 6,345,942.29 7,473,837 7,648,130

รวมทุกแผนงาน 22,068,824.09 22,070,479.32 26,214,438.42 29,708,200 30,145,420
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสันทราย

อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,145,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,940,720 บาท
งบบุคลากร รวม 6,390,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี
    1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี                     เป็นเงิน  331,200  บาท
    2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 คน  
                                                               เป็นเงิน  364,320  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ดังนี
    1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี    
                                                       เป็นเงิน     48,000    บาท
    2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี    
        จํานวน  2 คน                            เป็นเงิน    72,000    บาท

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา  รองประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย  ดังนี
    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 3,766,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,749,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  เจ้าพนักงานธุรการ  และนักวิชาการตรวจ
สอบภายใน  รวม  8  อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  จํานวน
1  อัตรา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือวันที  9  มีนาคม  2547  และตาม
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย  ในการประชุมครังที  5/2559   เมือวันที  26
เมษายน  2559   และเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
งานด้านกฎหมาย   ตําแหน่ง  นิติกร   จํานวน  1  อัตรา    ตามประกาศ 
ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุม  ครังที 1/2553  เมือวันที  24  มกราคม
2553

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในงานบริหารงานทัวไป  ตําแหน่ง 
นักการ  จํานวน 1 อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 497,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง
คนงานทัวไป  จํานวน 2 อัตรา   และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  2  อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
ตําแหน่ง  คนงานทัวไป  จํานวน  2  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,281,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 341,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
ค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
จํานวน    100,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี  กรณีครบวาระ  ยุบสภา  หรือแทนตําแหน่งทีว่าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่หรือกรณี
อืน ๆ

เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี        จํานวน      30,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที  หรือเจ้าหน้าทีหน่วยงานอืน 
จํานวน    10,000    บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีหรือเจ้าหน้าทีหน่วยงาน
อืนๆ  ทีช่วยปฏิบัติหน้าทีเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ให้แก่เทศบาล ฯ
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ค่าเบียประชุม จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม   และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.
2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 1,076,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว 
โปสเตอร์  วารสาร  เอกสาร  สรุปผลการดําเนินงานอืน ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล ฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 116  ลําดับที 12
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 216,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย  จํานวน  2 คน/เดือน โดยให้บริการวันละ 8 ชัวโมงต่อวัน
5 วัน/สัปดาห์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย ในปริมาณ
การถ่ายขันตํา 10,000  แผ่น/เดือน   สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลสันทราย  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 2561
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
จํานวน      30,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศการตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   เช่น  ค่าอาหาร
ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ   ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ    ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง   เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล (ตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินกู้, เงินจ่ายขาด
เงินสะสม, เงินทีมีผู้อุทิศให้)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการต่าง ๆ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จํานวน      30,000     บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่าง ๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่าย ทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือการประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ซึงเข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ   ระหว่างการรับเสด็จ   ส่งเสด็จ  หรือ
เกียวเนืองกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ  พระมหากษัตริย์  พระราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ์                       จํานวน      10,000     บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมการ   ระหว่างการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ  หรือเกียวเนืองกับการรับเสด็จ   ส่งเสด็จ   พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี   พระบรมวงศานุวงศ์    เช่น   ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  
ค่าอาหารและเครืองดืม  สําหรับข้าราชการ  เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องใน
การถวายการรับรอง  ทหาร  ตํารวจ  ชันสัญญาบัตรและชันประทวน 
ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ 
ของชาติ                                       จํานวน      40,000     บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนาในวันสําคัญ
ต่างๆ ของชาติ  เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช  
วันท้องถินไทย วันเทศบาล  เป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรอง
ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าการแสดง
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  30  ลําดับที 1
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทุกตําแหน่ง ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 113  ลําดับที 6
ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา
พานพุ่มทองพานพุ่มเงิน   กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  สําหรับงานวันสําคัญ
ต่าง ๆ งานพิธีการในโอกาสทีจําเป็น
โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายและนายก
เทศมนตรีตําบลสันทราย

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสันทรายและนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย  ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ทีว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง   สังให้มีการเลือกตังใหม่และ
กรณีอืน ๆ)  เช่น  ค่าแบบพิมพ์  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ค่าวัสดุอุปกรณ์
เกียวกับการเลือกตัง  ค่าใช้จ่ายในศูนย์ประสานงานการเลือกตัง  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   ตามข้อกําหนดและระเบียบของคณะกรรมการการ
เลือกตัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 111  ลําดับที  1
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิน
สีปีของเทศบาลตําบลสันทราย  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถินและประชาคมท้องถิน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน  เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าจัดทําเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน  พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 2)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 112  ลําดับที 3
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การฝึกอบรม  การดําเนินกิจกรรมอืนๆ  เพือการพัฒนา
องค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติของเทศบาล   เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 114  ลําดับที 8
โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 180,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  และลูกจ้างเทศบาล  เช่น  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 114 ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,300 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ        จํานวน    50,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  ครุภัณฑ์ 
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์
อืนๆ ของเทศบาล  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 118  ลําดับที 19

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน    60,300   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทค่าซ่อมปกติ
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถตรวจการณ์  รถบรรทุกนําดับเพลิง   
รถพยาบาลฉุกเฉิน  และรถจักรยานยนต์  รวม 6 คัน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 118  ลําดับที 19
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  
พระบรมฉายาลักษณ์  นาฬิกาตังหรือแขวน  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม คลิป ธงชาติ นํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  
นําหมึกปรินท์  แบบพิมพ์  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  เช่น
วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  แผ่นพับ นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน  และอืน ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

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

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น
แก๊สหุ้งต้ม นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี
นํามันเครือง และอืน ๆ สําหรับรถยนต์  จํานวน 5 คัน รถจักรยานยนต์  
จํานวน 1 คัน  เครืองตัดแต่งกิง  เครืองสูบนํา และอืน ๆ ทีใช้ในกิจการ
ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท1ี9 มีนาคม 2561 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย และอืน ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 558,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน  ในทีสาธารณะ   ไฟฟ้าสาธารณะ  
และอาคารอืน ๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที
19 มีนาคม 2561 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานเทศบาล  ในทีสาธารณะ อาคาร
อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการ  และอืน ๆ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาล  อาคารอืน ๆ  
โทรศัพท์เคลือนที  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ และค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ค่าดวงตรา
ไปรษณียากรและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
ค่าบริการรายเดือน   ค่าเช่าพืนที  Website  ค่าโดเมน  ค่าธรรมเนียม
อืน ๆ  สําหรับ Website  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับการบริการ
สือสารและโทรคมนาคม
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งบลงทุน รวม 196,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 1 ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 155  ลําดับที  2
เก้าอีประชุม จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีประชุม  ขนาด 44 x 56 x 90 เซนติเมตร
จํานวน  100  ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 155  ลําดับที 11
ชันวางของอเนกประสงค์ 3 ชัน จํานวน 800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของอเนกประสงค์ 3 ชัน  จํานวน 1 ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  41 ลําดับที 2
ชันอเนกประสงค์ ชนิด 3 ช่อง จํานวน 350 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันอเนกประสงค์  ชนิด 3 ช่อง  ขนาด 
42 x 29 x 87 เซนติเมตร   จํานวน 1 ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  41 ลําดับที 1
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โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 3 ฟุต (เหล็ก) จํานวน 650 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 3 ฟุต (เหล็ก)
จํานวน 1 ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 41  ลําดับที  3
โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต  แบบพับได้ จํานวน 26,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์  ขนาด 6 ฟุต  แบบพับได้ 
หน้ากว้าง (0.40 x 1.80 เมตร)  จํานวน  20 ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 41  ลําดับที  4
พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัด 22 นิว จํานวน 13,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 22 นิว จํานวน 6 ตัว
สําหรับติดตังในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลสันทราย
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  41  ลําดับที 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา  ชนิด Network แบบท1ี (27 หน้า/นาที)  จํานวน  1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจํา  (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
     10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ 
     สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดซือตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  42  ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง รถยนต์ตรวจการณ์  รถบรรทุกนําดับเพลิง  รถพยาบาลฉุกเฉิน
และครุภัณฑ์อืน ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 118 ลําดับที 19

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างสถาบันการศึกษา   เพือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลตําบลสันทราย

จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา  เพือดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลสันทราย  ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพือกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในมิติที 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชีวัดที 1.  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 113 ลําดับที 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานทีกลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ 
(อําเภอแม่จัน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพสถานที
กลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ (อําเภอแม่จัน)  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการเพือช่วยเหลือการปฏิบัติงานและ
บริการอํานวยความสะดวก ณ สถานทีกลางฯ  , ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดสถานทีกลาง ฯ , ค่าจัดหาพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ทีจําเป็น
สําหรับใช้ปฏิบัติงาน  , ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม พัสดุ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ  , ค่าสาธารณูปโภค  เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ฯลฯ   ตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา  ที  ชร  81101/ว 141  ลงวันที
18 กรกฎาคม  2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2560
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ลงวันที 11 ตุลาคม  2560  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 39 ลําดับที 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  งานประเพณีท้องถินและวันสําคัญต่าง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้แก่  ทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน

จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี
ท้องถินและวันสําคัญต่าง ๆ  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร , วันคล้ายวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ ,
วันปิยมหาราช , วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , วันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม ,
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง 18  กรกฎาคม  , งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ,
พิธีรดนําดําหัววันสงกรานต์ , วันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และงานอืน ๆ
ทีเหมาะสม ตามหนังสืออําเภอแม่จันที  ชร 0818.1/ว 532  ลงวันที
13 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 148  ลําดับที 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,478,536 บาท
งบบุคลากร รวม 2,090,136 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,090,136 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,444,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองคลัง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  นักวิชาการคลัง  นักวิชาการพัสดุ
รวม  4 อัตรา  และตําแหน่งอืน ๆ พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 256,128 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในงานบริหารงานคลัง ตําแหน่ง 
นักการ จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,680 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา   ตําแหน่ง   ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,888 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 388,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นพับ ใบปลิว 
โปสเตอร์ วารสาร  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานอืน ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 116  ลําดับที 12
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้  
เช่น  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  เพือประชาสัมพันธ์สําหรับงานภาษี
และงานอืน ๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 117 ลําดับที  16
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอืน ๆ  ทีจําเป็น
เพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน ๆแก่พนักงานเทศบาล
ทุกตําแหน่ง  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 113 ลําดับที 6
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าสํารวจและปรับปรุงข้อมูล ฯ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสารระวางทีดิน   และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นใน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กมภาพันธ์ 2551
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที
9 มกราคม  2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 117 ลําดับที 15
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โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนา
องค์ความรู้เกียวกับการจัดเก็บรายได้ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง  ประชาชน
ผู้มีหน้าทีเสียภาษีฯ  และประชาชนทัวไปในเขตเทศบาลตําบลสันทราย
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทําเอกสาร  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 30 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ      จํานวน     30,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อืน ๆ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 118 ลําดับที 19

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น
นํามันเชือเพลิง   นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง  และอืน ๆ 
สําหรับ รถจักรยานยนต์จํานวน 1  คัน  และอืน ๆ ทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม 
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย และอืนๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2
ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนือง  สายเคเบิล  และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น   แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด     
เมมโมรีชิป  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์     
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  และหนังสือที มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอืนๆ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,081,484 บาท
งบบุคลากร รวม 1,061,484 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,061,484 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 282,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  จํานวน  1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ   จํานวน  1  อัตรา  ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย
ในการประชุมครังที  5/2559  เมือวันที  26  เมษายน  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 692,616 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่  พนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  5 อัตรา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา  
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,268 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่  พนักงานจ้างทัวไป  
ตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  5 อัตรา  และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทุกตําแหน่ง ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 113  ลําดับที 6

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 331,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จํานวน  15,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เป็นค่าป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป  เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตามอัตราค่าใช้จ่าย  หรือหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2560   และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน  เช่น  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  การอบรมพัฒนาบุคลากร
และประชาชนทัวไป   การดําเนินกิจกรรมของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ฯ  
เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 71 ลําดับที  8
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ
เพือเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ค่าเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0808.5/ว 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม
2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 70 ลําดับที  5
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนและบรรรเทา
สาธารณภัย  เพือเพิมศักยภาพเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือ อปพร. ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยภิบัติต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  70  ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับ
ภัยพิบัติต่าง ๆ  แก่ประชาชน  ทังภัยธรรมชาติ  และภัยทีมนุษย์ทําให้เกิด
ขึน อันส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -
ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 70 ลําดับที 6
โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ  อปพร. เทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
อปพร.เทศบาลตําบลสันทราย  เช่น  การฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ หรือการดําเนินกิจกรรมเพือเพิมศักยภาพใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 70 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น
แบตเตอรีสําหรับวิทยุสือสาร  และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง  โดยจําแนกเป็น
   1) ประเภทวัสดุคงคน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัณญานไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  กระจกโค้งมน
ไฟป้ายสามเหลียม กระบองไฟกระพริบ และอืน ๆ
   2) ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์  ยางนอก  ยางใน 
นํามันเบรค น็อตและสกรู  สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง และอืน ๆ
   3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน
แบตเตอรี ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรค กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์
และอืน ๆ 
สําหรับรถดับเพลิง รถตรวจการณ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน รถจักรยานยนต์
และอืน ๆ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ประเภทวัสดุ
สินเปลือง  เช่น  สําลี  ผ้าพันแผล  ถุงมือ  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์  นํายาเคมีแบบแห้งสําหรับเติมเครืองดับเพลิงชนิดผง  และ
อืนๆ ทีจําเป็น  เพือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น
เครืองแบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก  และอืน ๆ
ทีจําเป็น  เพือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที  มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 4 ชุด  โดยแต่ละชุดประกอบ
ด้วย
  1) เสือและกางเกง ทําจากผ้า FR Cotton เคลือบนํายากันไฟ  
       ชนิด 3 ชัน 
  2) หมวกดับเพลิงชนิดเต็มใบ  เป็นไปตามมาตรฐาน EN 443 
  3) ฮูดดับเพลิง ทําจากผ้า Aramid 
  4) ถุงมือดับเพลิงหนัง เป็นไปตามมาตรฐาน EN 659 
  5) รองเท้าดับเพลิง ชนิดทนความร้อน มีแผ่นเหล็กบริเวณพืน และ
ทีหัวร้องเท้า ทนการกัดกร่อนจากกรดและด่าง  เป็นไปตามมาตรฐาน
สําหรับรองเท้าดับเพลิงและกู้ภัย 
   6) กระเป๋าบรรจุชุดดับเพลิง 
- จัดซือตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561 
หน้าที  42 ลําดับที  11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 580,720 บาท
งบบุคลากร รวม 510,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 510,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 468,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา  และนักวิชาการศึกษา  รวม  2  อัตรา   พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 

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

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2559
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ  เพือโฆษณาและเผย
แพร่กิจการด้านการศึกษา เช่น  แผ่นพับ ใบปลิว  โปสเตอร์วารสาร
เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 119 ลําดับที 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน ๆ
แก่พนักงานเทศบาลทุกตําแหน่ง  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 119  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ        จํานวน    10,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น   ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อืน ๆ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 119 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน   เช่น   หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก   ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร   ตรายาง  แผงปิดประกาศ 
แผ่นป้ายต่าง ๆ   และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ
นํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  และอืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย  และ
อืนๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ที มท  0808.2/
ว1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video 
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์    
กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แป้นพิมพ์   เมนบอร์ด
เมมโมรีชิป  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที  มท 
0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558 และหนังสือที มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 769,106 บาท
งบดําเนินงาน รวม 249,106 บาท
ค่าวัสดุ รวม 249,106 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 249,106 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียน  ป.1-ป.6 ให้แก่ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  
จํานวนเด็ก ณ วันที 10  มิถุนายน  2561 และตามแผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน  ในปีการศึกษา พ.ศ.2562   จํานวน 130 คน  ในอัตรา
จัดสรรคนละ  7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ
5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) 
- ทังนี  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 
มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  91  ลําดับที  1

งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) จํานวน 520,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล  และเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ให้แก่ โรงเรียนสันทราย (พรหมณี
วิทยา) จํานวนเด็ก  ณ  วันที 10 มิถุนายน  2561  และตามแผนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ.2562 จํานวน 130 คน 
จัดสรร 100% ในอัตรามือละ  20 บาทต่อคน   จํานวน  200  วัน 
ทังนี   จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 136  ลําดับที 1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กในสถานศึกษา
เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิน  การส่ง
เสริมด้านนันทนาการ  และอืน ๆ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ
เครืองเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  91 ลําดับที 2
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด  ค่าวัสดุ
เครืองเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  91 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  92 ลําดับที 5
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันทราย  
(พรหมณีวิทยา)  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  การประกวด   กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุเครืองเขียนและ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร   ค่าสมนาคุณวิทยากร
เงินรางวัลในการประกวดต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  92 ลําดับที 4
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ วารสาร  นิตยสาร  และสิงพิมพ์ต่าง ๆ
ให้แก่  ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน  5 หมู่บ้าน  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  92 ลําดับที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางทัศนศิลป์  ของโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา) ที ศธ 04045.166/120   ลงวันที  21 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  35 ลําดับที 5
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ให้แก่ โรงเรียนสันทราย (พรหมณี
วิทยา)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ของ
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ที ศธ
04045.166/120   ลงวันที  21 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  34 ลําดับที 2
อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน 
ให้แก่   โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน  ของโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอกทีมีความถนัดด้านพลศึกษาและดนตรี
ตามหนังสือโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ที ศธ 04045.166/120 
ลงวันที  21 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  34 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  18:21:20 หน้า : 24/60



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,182,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,002,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,002,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 288,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,360 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา  และตําแหน่ง
คนงานทัวไป จํานวน  1  อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน   3  อัตรา  และตําแหน่ง 
คนงานทัวไป จํานวน  1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง   ในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม   การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และการขึน
ทะเบียนสัตว์ การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล  และงานอืน ๆ ของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  18:21:20 หน้า : 25/60



ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
แก่ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 120  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ    จํานวน     30,000      บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ   เช่น   ครุภัณฑ์
สํานักงาน   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์การเกษตร   ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  และครุภัณฑ์อืนๆ   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  120  ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- พือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสิน
เปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ตลับ
ผงหมึก  นําหมึกปรินท์  แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์   และอืน ๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โดยจําแนกเป็น
   1) ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  เปลหามคนไข้  หูฟัง  เครืองมือวิทยา
ศาสตร์   และอืน ๆ
   2) ประเภทวัสดุสินเปลือง   เช่น  แอลกอฮอล์ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ 
เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือ ผ้าปิดจมูก (Mask)  เคมีภัณฑ์
สารเคมีกําจัดแมลงและสัตว์   สารเคมีสําหรับใช้กับเครืองพ่นหมอกควัน
และยาฆ่าเชือโรคต่าง ๆ  อาทิ  ทรายทีมีฟอส   นํายาพ่นหมอกควัน
คลอรีน  สารเคมีทีใช้ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข  และอืน ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย
และอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

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

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 316,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 211,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 211,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์  และอืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท  0810.5/
ว 2072  ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 76 ลําดับที  4
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจัดการขยะใน
ชุมชน หมู่ที 4 บ้านเด่น  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นในการอบรม  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และอืน ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที  3/2561
หน้าที  25  ลําดับที 3
โครงการธนาคารขยะโรงเรียนข่วงผญ๋า จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ  และการจัด
ตังธนาคารขยะในโรงเรียนข่วงผญ๋า  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดตังธนาคารขยะโรงเรียนช่วงผญ๋า ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน  และอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  26  ลําดับที  6
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์   เช่น   การอบรมให้ความรู้   การประชาสัมพันธ์  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการฝึกอบรม  ค่าตกแต่งสถานที    ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  และอืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0891.3/ว 2196  ลงวันที 1 ธันวาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 78 ลําดับที 9
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ในชุมชน  กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคไม่ติดต่อ  หรือโรคติดต่อ
อืน ๆ ในเขตเทศบาลฯ  จํานวน 6 ครัง  กรณีป้องกันโรคไข้เลือดออก
จํานวน 1 ครัง  เป็นค่าประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ค่านํามัน   ค่านํายา
และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ  ทีจําเป็นในการดําเนินการจัดกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 74  ลําดับที 2
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด
ค่าวัสดุการแพทย์  ค่าใบรับรองในการฉีดวัคซีน  เครืองหมายประจําตัว
สัตว์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.5/
ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม  2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.5/ว2072
ลงวันที 5 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 75  ลําดับที  3
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นําและเครือข่ายสร้างสุขภาพตําบลสันทราย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นํา
และเครือข่ายสร้างสุขภาพ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าอาหาร  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าของทีระลึก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 77 ลําดับที 6
โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
(โรงเรียนข่วงผญ๋า)

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ (โรงเรียนข่วงผญ๋า)  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการอบรม  ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร และอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  78  ลําดับที 10

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการผ่าตัดทําหมัน  เพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผ่าตัดทําหมัน  เพือลด
จํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า  ในสุนัขและ
แมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย  ปีงบประมาณ 2562   ของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินอําเภอแม่จัน ด่วนทีสุด ที ชร 0023.15/ว 304 ลงวันที
30 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 8  ลําดับที 1 
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย

จํานวน 20,000 บาท

- เพือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย  ในการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามหนังสือ  ลงวันที    สิงหาคม  2561  ดังนี
   1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  จํานวน  8,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   2) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ             จํานวน  6,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน   6,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2)
หน้าที  8  ลําดับที  1

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 20,000 บาท

- เพือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  2 บ้านจอมจันทร์
ในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตามหนังสือ  ลงวันที    สิงหาคม  2561  ดังนี
 1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  จํานวน  8,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   2) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ             จํานวน  6,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน   6,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2)
หน้าที 9  ลําดับที  2
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านเด่น

จํานวน 20,000 บาท

 เพือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  4 บ้านเด่น  ในการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามหนังสือ ที พิเศษ/2561 ลงวันที  2 สิงหาคม  2561  ดังนี
   1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562                                          จํานวน    6,800   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน    6,600   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562                            จํานวน   6,600    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย    ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2)
หน้าที 10  ลําดับที  3
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดง ในการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ตามหนังสือ
ที  พิเศษ/2561  ลงวันที  31  กรกฎาคม  2561  ดังนี
   1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
จํานวน    6,700    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็น
   2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          จํานวน   6,900    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
จํานวน    6,400    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์    เช่น   ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2)
หน้าที 11  ลําดับที  4
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อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 20,000 บาท

- เพือสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 
ในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
ตามหนังสือ ที พิเศษ/2561 ลงวันที  20  กรกฎาคม  2561  ดังนี
   1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี                 จํานวน    8,400    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน     6,800    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้ายภัยมะเร็งเต้านม  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
   3) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be  number
one  (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี           จํานวน    4,800     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To  be  number  one   (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม    ค่าอาหาร
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 2)
หน้าที 12  ลําดับที  5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,077,444 บาท
งบบุคลากร รวม 1,511,244 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,511,244 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 626,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองช่าง  และตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รวม 2 อัตรา  พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 789,696 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง 
คนงานทัวไป  จํานวน 3 อัตรา   และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา   ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จํานวน1  อัตรา  และตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน
1 อัตรา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,668 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
ตําแหน่ง  คนงานทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  และพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  จํานวน 1 อัตรา  และตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
จํานวน  1  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 546,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ          จํานวน     40,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ผู้รับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ทีได้รับการแต่งตังจากเทศบาล
ตําบลสันทราย
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156   ลงวันที  19 
กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)
ในการปฏิบัติงานทีอยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของกองช่าง   เช่น
งานซ่อมบํารุง  ตัดหญ้า  แผ้วถางวัชพืช  และการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของ
เทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และอืน ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทุกตําแหน่ง  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 123 ลําดับที 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ      จํานวน    30,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ   เช่น  ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  และครุภัณฑ์อืน ๆ ทีจําเป็น  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 122  ลําดับที 4

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ         จํานวน    120,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทค่าซ่อมกลาง
สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  และรถบรรทุก 6 ล้อ รวม  2  คัน   เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19 มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 122  ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  แผงปิด
ประกาศ   แผ่นป้ายชือสํานักงาน   แผ่นป้ายต่าง ๆ  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น กระดาษ  กระดาษเขียนแบบ   หมึก  
ดินสอ   ปากกา  ยางลบ   นํายาลบคําผิด  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  
แบบพิมพ์  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และ
อืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า  และอืน ๆ  
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิทต์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์   และอืน ๆ      
   3)  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่นแผงวงจร  ผังแสดง
วงจรต่าง ๆ  แผงบังคับทางไฟฟ้า  และอืน ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 51  ลําดับที 18

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน เช่น ใบมีดตัดหญ้า ตะไบ อะไหล่เครืองตัดหญ้า
และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ไม้กวาด  เข่ง  และอืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ค้อน  คีมจอบ เสียม  เครืองวัด
ขนาดเล็ก  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  แปรง
ทาสี  แอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป   และอืน ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย 
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  นํามัน
แบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  และอืน ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   เช่น  เบาะรถยนต์   เครืองยนต์
(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อนํา  หัวเทียน    แบตเตอรี 
และอืน ๆ สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  รถบรรทุก 6 ล้อ   รถจักรยานยนต์
และอืน ๆ  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น 
นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี นํามันเครือง
และอืนๆ  สําหรับรถตักหน้าขุดหลัง  รถบรรทุก 6 ล้อ  รถจักรยานยนต์   
เครืองตัดหญ้า  และอืน ๆ  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที  มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที  19 มีนาคม  2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   Diskette , 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact  Disc, Digital Video
Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนือง  สายเคเบิล  และอืน ๆ
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แป้นพิมพ์    เมนบอร์ด 
เมมโมรีชิป เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ    แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ    และอืน ๆ  
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000.- บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที  มท
0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือที มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง   เช่น  เสียงตาม
สาย  รถตักหน้าขุดหลัง   รถบรรทุก  6 ล้อ  และครุภัณฑ์อืนๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 122 ลําดับที 4

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,933,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค  บริโภค จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานทีมีอํานาจหน้าทีในการตรวจ
สอบคุณภาพนํา  เพือตรวจสอบคุณภาพนําประปาทีใช้ในหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลสันทราย จํานวน  5 หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 1 แห่ง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0891.2/
ว 1694 ลงวันที  13 สิงหาคม  2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 57 ลําดับที 48
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่าจ้างเหมาบริการในโครงการซ่อม
แซมไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย สะพาน และขุดลอกท่อระบายนํา คู 
คลองและอืน ๆ

จํานวน 130,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรายวันและค่าจ้างเหมาบริการ
เพือซ่อมแซม  ตรวจสอบบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  และซ่อมแซมถนน
ตรอก  ซอย  สะพาน  ขุดลอกท่อระบายนํา  ลําเหมือง  คู  คลอง  ในเขต
เทศบาล และโครงการอืน ๆ ทีจําเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 50  ลําดับที 15

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

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯ 
งบลงทุน รวม 2,773,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,773,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที 7  บ้านดง จํานวน 560,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   หมู่ที 7 บ้านดง 
ขนาดกว้าง 8.00  เมตร  ยาว 12.00 เมตร   สูง  3.50  เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  6  ลําดับที  4
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์ จํานวน 506,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์  ขนาดกว้าง
3.50 เมตร  ยาว  250.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพืนทีใน
การเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  875.00 ตารางเมตร  
- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย เลขที
ท1-01)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  5  ลําดับที  2
โครงการก่อสร้างท่อลอด คสล. และขยายผิวจราจร หมู่ที 8
บ้านโพธนาราม

จํานวน 137,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอด คสล.   ขนาดกว้าง  2.90  เมตร   ยาว
5.65 เมตร ลึก 2.50 เมตร  และขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.70-3.00
เมตร   ยาว 18.50 เมตร   หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพืนทีในการเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.35 ตารางเมตร  ของหมู่ที 8 บ้านโพธนาราม  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  6  ลําดับที  5
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด  และก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. รูปตัววี  พร้อมถมดินลูกรัง  หมู่ที 1 บ้านสันทราย

จํานวน 544,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยู  แบบไม่มีฝาปิด
ขนาดกว้าง 2.40 เมตร  ลึก 2.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร  ยาว 28.00 
เมตร  มีคานยึดทุก ๆ 5.00 เมตร   และก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี
ขนาดกว้าง 1.70 เมตร  ลึก 0.80 เมตร  ยาว 5.00  เมตร  พร้อมทําการ
ถมดินลูกรัง   ปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 256.66 ลูกบาศก์เมตร  
ของหมู่ที  1  บ้านสันทราย  (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  5  ลําดับที  1
โครงการขยายผิวจราจร  พร้อมราวกันตก หมู่ที  8 บ้านโพธนาราม จํานวน 151,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร   ยาว 
80.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาณในการเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  80.00  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างราวกันตก  สูง 0.80 เมตร  ยาว 
80.00 เมตร  ของหมู่ที 8  บ้านโพธนาราม  
- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที
ท1-01 (คัดลอกและปรับแก้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  9  ลําดับที  19
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โครงการขยายผิวจราจร  หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม  ซอย 16 จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที  8 บ้านโพธนาราม  ซอย
16  ขนาดกว้าง 25.00 เมตร  ยาว 25.40 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
รวมพืนทีในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  231.75ตารางเมตร  
- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที
ท1-01 (คัดลอกและปรับแก้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  7  ลําดับที  9
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที 4 บ้านเด่น จํานวน 523,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที 4 บ้านเด่น  จํานวน 19 จุด
ขนาดกว้างเฉลีย 0.30-2.80 เมตร  ยาวรวม 249 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือรวมพืนทีในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 798.58 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที
ท1-01 (คัดลอกและปรับแก้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  6  ลําดับที 3
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม  จํานวน 5 จุด จํานวน 105,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร  หมู่ที  8  บ้านโพธนาราม
ขนาดกว้างเฉลีย 0.25-0.80 เมตร  ยาวรวม 255.00 เมตร  หนา 0.15
เมตร  หรือรวมพืนทีในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 133.925 ตาราง
เมตร 
- เป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที
ท1-01 (คัดลอกและปรับแก้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  13  ลําดับที  34

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายนํา  ปรับปรุงระบบระบายนํา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาล ฯ    และโครงการอืน ๆ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  51 ลําดับที 17

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  ในการออกแบบหรือควบคุม
งาน  เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก
ในการออกแบบ หรือควบคุมงาน เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  32 ลําดับที 7
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 540,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 237,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียจากเตา
เผามูลฝอยเทศบาลตําบลสันทราย

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานเอกชนในการตรวจอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยเทศบาลตําบลสันทราย  
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง
กําหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยทิงอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ  (ประกาศวันที  9 มิถุนายน 2553)
และเรืองมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
(ประกาศวันที  9  มิถุนายน  2553)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  108  ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 92,700 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ         จํานวน    20,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ   เช่น   เตาเผาขยะ
และครุภัณฑ์อืน ๆ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 122 ลําดับที  4

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ            จํานวน    72,700   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ  ประเภทค่าซ่อมกลาง
สําหรับรถบรรทุกขยะ   เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 122 ลําดับที  4

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ถังขยะ  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ไม้กวาด   ถุงขยะ และอืน ๆ  ทีจําเป็น
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 106  ลําดับที 2

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  โดยจําแนกเป็น  
   1)  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และอืน ๆ
   2)  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น   ยางนอก  ยางใน  ยางรถยนต์  นํามัน
แบรก  น๊อตและสกรู    สายไมล์  เพลา  และอืน ๆ  
   3)  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์
(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี
และอืน ๆ 
สําหรับรถบรรทุกขยะและอืน ๆ  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น
นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน   นํามันจารบี  นํามันเครือง 
และอืนๆ  สําหรับรถบรรทุกขยะ   นํามันเชือเพลิงผสมนํายาเคมีในการ
พ่นหมอกควัน   และนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองตัดหญ้า
เครืองพ่นยา  และอืน ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองแบบ
เสือ กางเกง  ผ้า รองเท้า หมวก  ผ้าผูกคอ  หน้ากาก  และอืน ๆ ทีจําเป็น
สําหรับคนงานประจํารถขยะและพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  106  ลําดับที  2

งบลงทุน รวม 302,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 302,600 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น จํานวน 2,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็น  จํานวน 2 คัน  เพือขนถ่ายขยะอินทรีย์
บริเวณอาคารเตาเผาขยะ 
- จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  42 ลําดับที 15

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  เช่น  รถบรรทุกขยะ  เตาเผาขยะ  และครุภัณฑ์อืน ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 122 ลําดับที 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 444,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 361,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 361,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที เช่น ด้านสาธารณภัย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และด้านอืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที  20 ลําดับที  2
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  การประชาสัมพันธ์  ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที   ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นในโครงการ      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/
ว1503  ลงวันที  17 มิถุนายน 2557  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 125  ลําดับที 2
โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 126  ลําดับที  5
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 29,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด    เช่น   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการป้องกันและการ
บําบัดรักษาและพืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้เสพยาเสพติด  ค่าใช้จ่าย
ในการอบรมสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเอกสารและสิงพิมพ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0816.5/ว 2726  ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  20  ลําดับที  1
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเนืองในโอกาส
ต่าง ๆ

จํานวน 19,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทีทํา
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมเนืองในโอกาสต่าง  ๆ  เช่น  วันผู้สูงอายุ 
วันสตรีสากล  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ   และวันสําคัญอืน ๆ    
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม  โล่หรือใบประกาศ
เกียรติคุณ  ของทีระลึก   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 127 ลําดับที  7
โครงการร่วมงานของดีอําเภอแม่จัน ครังที 4  ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าร่วมงานของดีอําเภอ
แม่จัน ครังที 4 ประจําปี พ.ศ.2562  เช่น  ค่าจัดขบวนแห่ของดีประจํา
ตําบลสันทราย   ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการของดีประจําท้องถิน
ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 100 ลําดับที 7
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 2145  ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768  ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24
ลงวันที 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง  พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 382561
หน้าที  21  ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที 21  ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้านงานหัตถกรรม จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ  ด้านงานหัตถกรรม   เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการฝึกอบรม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 98  ลําดับที  1
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้ป่วย
เอดส์  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนิน
กิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) 
หน้าที 6 ลําดับที  1
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 84  ลําดับที  7
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตําบลสันทราย จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุตําบลสันทราย  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูง
อายุ  เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินกิจกรรม  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 82  ลําดับที  8
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบล
สันทราย

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตําบลสันทราย  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนา  การประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 84  ลําดับที  8
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  ,  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ,  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประชุมชีแจงทําความเข้าใจ ,  ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิน  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท 0214/ว1344
ลงวันที  5  มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 935 ลงวันที  6  มิถุนายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 126  ลําดับที 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เช่น  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าเอกสารและ
สิงพิมพ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสืออําเภอแม่จันที  ชร 0818.1/ว 532
ลงวันที  13 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที  3/2561
หน้าที  40 ลําดับที  1
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่  ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน  (ศป.ปส.อ.แม่จัน)

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน  (ศป.ปส.อ.แม่จัน)
เช่น  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่จัน  , การปิดล้อม  ตรวจค้นตังจุดตรวจ จุดสสกัด ลาดตระเวน
เพือป้องกัน ปราบปรามในพืนทีเป้าหมาย  , การจัดประชาคมเพือค้นหา
ผู้เสพ ผู้ติด ผู้จําหน่าย   เพือนําเข้าสุ่การจับกุมและส่งตัวผู้ติด/ผู้เสพเข้าสู่
กระบวนการบําบัด  , ค้นหา  คัดกรองผู้เสพสารเสพติดในพืนทีเพือเข้าสู่
กระบวนการบําบัด ฟืนฟู , กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  และ
กิจกรรมอืน ๆ  ตามหนังสืออําเภอแม่จันที  ชม 0818.3(ศป.ปส.อ.)/
ว 674  ลงวันที 19  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 132 ลําดับที  1

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการทําเปลญวนจากเศษผ้า  ให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการทําเปลญวน
จากเศษผ้า  ของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม
ลงวันที  25 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 38  ลําดับที  5
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอําเภอแม่จัน ให้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี ของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่ัจัน  เช่น  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอ  กิจกรรมวันสตรีสากล  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมแก้ไข
ปัญหาความยากจนและเดือดร้อน  กิจกรรมเพือสนับสนุนโครงการอืน ๆ
ทีเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามทีคณะกรรมการพิจารณาเห็น
สมควร  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายรณรงค์  ค่าสถานที  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ  ค่าใบประกาศ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน 
ที พิเศษ /2561 ลงวันที  12 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที  3/2561
หน้าที  33 ลําดับที  2
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทําไข่เค็ม ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
ไข่เค็ม  ของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์  เช่น ค่าวัตถุดิบ
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที  2 
บ้านจอมจันทร์  ลงวันที 18 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 37  ลําดับที  2
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทําไส้กรอกสมุนไพร ให้แก่ กลุ่มพัฒนา
สตรี หมู่ที 1 บ้านสันทราย

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
ไส้กรอกสมุนไพร  ของกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที 1 บ้านสันทราย    เช่น
ค่าวัตถุดิบ  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม     ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น  ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 1
บ้านสันทราย  ลงวันที 10 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 37  ลําดับที  1
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อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพการทําหมูหวาน ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 
4 บ้านเด่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทํา
หมูหวาน  ของกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที  4 บ้านเด่น  เช่น  ค่าวัตถุดิบ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรี   หมู่ที 4
บ้านเด่น  ที พิเศษ/2561 ลงวันที 4 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 37  ลําดับที  3
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการทําหัตถกรรมการจักสาน ให้แก่ กลุ่มพัฒนา
สตรี หมู่ที 7 บ้านดง

จํานวน 7,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการทําหัตถกรรม
การจักสาน ของกลุ่มพัฒนาสตรี  หมู่ที 7 บ้านดง  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 7 บ้านดง 
ลงวันที 30 มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปล  ครังที 3/2561
หน้าที 37  ลําดับที  4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ  ประจําปี
พ.ศ.2562

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
ผู้สูงอายุและนันทนาการ  ประจําปี พ.ศ.2562  เช่น  ค่าจัดเตรียมสนาม
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าจัดทํา
เกียรติบัตร  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัลเพือมอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าริวขบวน  ค่าเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและ
เครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  88 ลําดับที 3
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลสันทราย  ประจําปี 
พ.ศ.2562

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลสันทราย  ประจําปี  พ.ศ.2562  เช่น  ค่าเช่าหรือจัด
เตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจัดทําเกียรติบัตร  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัลเพือมอบ
ให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าริวขบวน  ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอาหารและ
เครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  87 ลําดับที 1
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ประจําปี พ.ศ.2562 "สันทรายคัพ ครังที 5" จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประจําปี พ.ศ.2562 "สันทรายคัพ ครังที 5"  เช่น  ค่าเช่าหรือจัดเตรียม
สนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจัดทําเกียรติบัตร  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัลเพือมอบ
ให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์ของนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  88 ลําดับที 4
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2562  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่ารับรอง   ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน     ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง  จัดสถานที  ค่าของรางวัล   ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าการแสดง
ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  23  ลําดับที 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 307,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันวิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน
วิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ.2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา   ค่ารับรอง
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที  ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  22  ลําดับที 1
โครงการร่วมงาน "ป๋าเวณียีเป็ง  เมืองแม่จัน"  ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมงาน   "ป๋าเวณียีเป็ง 
เมืองแม่จัน"  ประจําปี พ.ศ.2561  เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทํากระทงใหญ่
พร้อมขบวนแห่   ค่าจ้างทําของ   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่ารับรอง  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  95  ลําดับที 6
โครงการร่วมงานพิธีสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมงานพิธีสมโภชและ
สืบชะตาเมืองแม่จัน ประจําปี พ.ศ.2562  เช่น  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
ค่าจัดตกแต่งขบวนแห่  ค่าจ้างทําของ  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่ารับรอง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  23  ลําดับที  4
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โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส  ทีทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข :
พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ทีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมชีแจง  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจัดทําเอกสารสิงพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.3/
ว 2206  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557    และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการ  แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 3/2561
หน้าที 23  ลําดับที 5
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวาย
เทียนเข้าพรรษา  ประจําปี พ.ศ.2562 เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที  รถแห่เทียนพรรษา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  22  ลําดับที  2
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิน  เช่น  การส่งเสริมการละเล่นพืนบ้าน  ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิน การยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้าน การประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน   และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 95 ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 217,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 217,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถินของ
จังหวัดเชียงราย  ให้แก่  ทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถินของจังหวัดเชียงราย ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน  ตามหนังสืออําเภอแม่จัน  ที ชร 0818.1/ว 598  ลงวันที   3
กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  36  ลําดับที  2
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี พ.ศ. 2562  ให้แก่  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุดอยตุง ประจําปี พ.ศ.2562 เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมขบวนแห่แบบล้านนาและชนเผ่า, กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ ,
พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา,พิธีถวายเครืองสักการะ, พิธีสรงนําพระราชทาน
และกิจกรรมอืน ๆ  ตามหนังสืออําเภอแม่จัน   ที  ชร  0818.1/ว 459  
ลงวันที  28 พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที  143  ลําดับที 15
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ให้แก่ สภาวัฒนธรรมตําบล
สันทราย

จํานวน 75,000 บาท

- เพือสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทรายในการดําเนินโครงการ
ของสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย  ตามหนังสือ ทีสวต.011/2561
ลงวันที 9 กรกฎาคม 2561   ดังนี 
    1) โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน      จํานวน   10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
เช่น  ค่าผ้าไตรพร้อมเครืองอัฐบริขาร   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
    2) โครงการประเพณีสรงนําพระธาตุประจําปี  
จํานวน    25,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงนําพระธาตุ
เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
    3) โครงการจัดงานประเพณีถวายทานสลากภัตต์ 
จํานวน    10,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีถวายทาน
สลากภัตต์   เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสสนา   ค่าภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุสามเณร  ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมงาน  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
    4) โครงการเข้าพรรษาหันหน้าเข้าวัดทําบุญตักบาตรสวดกัมมัฏฐาน
เจริญภาวนา                                   จํานวน     30,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าพรรษาหันหน้าเข้าวัด
ทําบุญตักบาตรสวดกัมมัฏฐานเจริญภาวนา  เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  138 ลําดับที 1

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย

จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยีเป็ง)   ประจําปี พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน   หมู่ที 1  
บ้านสันทราย  เช่น  ค่าจัดทํากระทงและขบวนแห่  ค่าจัดตกแต่งสถานที
ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ตามหนังสือ  ลงวันที  4  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 141 ลําดับที 9
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์  เช่น  ค่าจัดทํากระทงและขบวนแห่  ค่าจัดตกแต่งสถานที
ค่าเช่าเครืองเสียง    ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ตามหนังสือ  ลงวันที  3  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง 2564)  หน้าที 141 ลําดับที 10
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านเด่น

จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 4 บ้านเด่น
เช่น  ค่าจัดทํากระทงและขบวนแห่   ค่าเช่าเครืองเสียง    ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ  ลงวันที  2  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง 2564)  หน้าที 141 ลําดับที 11
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดง

จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 7 บ้านดง 
เช่น  ค่าจัดทํากระทงและขบวนแห่  ค่าจัดตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ตามหนังสือ  
ลงวันที  30  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง 2564)  หน้าที 142 ลําดับที 12
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 7,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ยีเป็ง) ประจําปี พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 8 
บ้านโพธนาราม เช่น  ค่าจัดทํากระทงและขบวนแห่  ค่าจัดตกแต่งสถานที
ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ตามหนังสือ  ลงวันที  5 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง 2564)  หน้าที 142 ลําดับที 13
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 
พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านสันทราย

จํานวน 11,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที 1 บ้านสันทราย  เช่น  ค่าของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  139 ลําดับที 4
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 
พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์  เช่น ค่าของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็น  ตามหนังสือ   ลงวันที  3 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 139  ลําดับที 5
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 
พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านเด่น

จํานวน 8,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที 4 บ้านเด่น  เช่น  ค่าของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที  2 กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 140 ลําดับที 6
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 
พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดง

จํานวน 8,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที 7 บ้านดง  เช่น  ค่าของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น 
ตามหนังสือ   ลงวันที  30 มีนาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 140  ลําดับที 7
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อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 
พ.ศ.2562  ให้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

จํานวน 8,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม  เช่น  ค่าของรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็น  ตามหนังสือ   ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 140 ลําดับที  8

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการเข้ากรรมรุขมูล ให้แก่ วัดสันทราย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้ากรรมรุกขมูลของ
วัดสันทราย  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร  นําปานะสําหรับพระสงฆ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตามหนังสือวัดสันทราย  ที 1/2561ลงวันที
6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  36 ลําดับที 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในสถานศึกษา  ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   เช่น
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการฝึกอบรม  ค่าปัจจัย
การผลิต   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 
0891.4/ว 1659  ลงวันที 24  สิงหาคม  2553  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
หน้าที  28  ลําดับที  1
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ  และสนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เช่น  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนที
สีเขียวในทีสาธารณะ   เป็นค่าต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้โตเร็ว
อเนกประสงค์   ค่าบํารุงรักษาต้นไม้   ค่าจัดซือปุ๋ย  ไม้ล้อมป้องกันสัตว์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที  3/2561
หน้าที 28 ลําดับที 2
โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม   เช่น 
กิจกรรมการให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้แก่ประชาชน
เด็กนักเรียน  เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ วัสดุอุปกรณ์ในการณรงค์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิมเติม เปลียนแปลง   ครังที 3/2561
หน้าที 29  ลําดับที  3

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,648,130 บาท
งบกลาง รวม 7,648,130 บาท
งบกลาง รวม 7,648,130 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 837,102 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชําระหนีเงินกู้ให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
ปีที 7  ตามสัญญาเลขที   888/46/2554  ลงวันที 7 มีนาคม 2554
ค่าชําระดอกเบีย

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 255,127 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชําระดอกเบียให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
ปีที 7  ตามสัญญาเลขที   888/46/2554  ลงวันที 7 มีนาคม  2554
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,417 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าเบียประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ทีจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  20  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
0809.5/ว 9  ลงวันที  22 มกราคม 2557 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,241,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ  60  ปี
บริบูรณ์ขึนไป  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2552   ตามฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชือ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      จํานวน   572  ราย 
โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ   ดังนี
     -  อายุ  60-69 ปี     จํานวน  386   ราย ๆ ละ    600  บาท  
     -  อายุ  70-79 ปี     จํานวน  124   ราย ๆ ละ    700  บาท
     -  อายุ  80-89 ปี     จํานวน    54   ราย ๆ ละ    800  บาท
     -  อายุ 90 ปี ขึนไป  จํานวน      8   ราย ๆ ละ 1,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548 และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  89 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 844,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้พิการ  ทีมีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานง   ตามฐานข้อมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียความพิการ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562   และข้อมูลจํานวนคนพิการทีได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   จํานวน  68 ราย  และคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน 3 ปีย้อน
หลัง   สําหรับรายใหม่   จํานวน  20 ราย  รวมทังสิน  88 ราย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  90  ลําดับที  3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์   จํานวน  32
ราย  และตังจ่ายสําหรับรายใหม่ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน  3  
ราย  รวมทังสิน  35 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพของ  อปท.  พ.ศ.2548  และระเบียบทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 89  ลําดับที  2
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สํารองจ่าย จํานวน 403,198 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  เช่น การป้อง
กันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่านดินถล่ม  ภัยแล้ง 
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าหมอกควัน และโรคติดต่อ  และในกรณีที
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและในกรณีจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลงวันที  12
มีนาคม 2545  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท
0808.2/ว 0684  ลงวันที  8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 
2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064  ลงวันที 31 
พฤษภาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.4/ว1173 ลงวันท1ี5 มิถุนายน 2560 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4/ว 1520  ลงวันที
2 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที 90 ลําดับที 4

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเกียวกับการจัดหาอุปกรณ์เกียวกับการจราจร   เช่น   การทาสี
ตีเส้น  แผงกันถนน  ป้าย  สัญญาณไฟจราจร   หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการ
ควบคุมการสัญจรของประชาชน เป็นต้น
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 30,966 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  ให้แก่  สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี  
โดยคํานวณจากรายรับจริงปีทีผ่านมาทุกหมวด ยกเว้นเงินอุดหนุนทัวไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินกู้ทุกประเภท
แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริง  ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2541
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบล
สันทราย

จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีเทศบาลตําบลสันทราย    ตามข้อตกลงการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพืนที  ระหว่างสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  กับ    องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ  50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (40 บาท/คน) สําหรับประชากร
ทีผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   (สิทธิบัตรทอง    สิทธิประกันสังคม   และสิทธิเบิกได้)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที  90 ลําดับที 5

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่าทําศพ  กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา   และพนักงานจ้าง   เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 359,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามกฎหมาย  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ของปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินอุทิศและ
เงินอุดหนุนตามกฎกระทรวง  ฉบับที  4  (พ.ศ.2542))
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560  และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/
ว 30  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 216,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุ
ราชการ   จํานวน   2   คน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว 1657 ลงวันทีีา 16 กรกฎาคม 2556  , หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29
ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถืน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที  12
กรกฎาคม พ.ศ.2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 255,127

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 216,000

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 5,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,966

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
เทศบาลตําบลสันทราย

90,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 837,102

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 135,417

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,241,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

359,120

สํารองจ่าย 403,198

เบียยังชีพคนพิการ 844,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 255,127

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 216,000

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 5,000

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

30,966

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
เทศบาลตําบลสันทราย

90,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 837,102

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 135,417

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,241,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

359,120

สํารองจ่าย 403,198

เบียยังชีพคนพิการ 844,800

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

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

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 789,696 432,000 692,616

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 52,668 48,000 68,268

เงินเดือนพนักงาน 626,880 288,120 468,720 282,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 192,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,200 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 15,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภค  บริโภค

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 817,080 2,731,392

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 120,000 120,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 57,888 226,824

เงินเดือนพนักงาน 4,193,880 5,860,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 463,368 655,728

เงินประจําตําแหน่ง 204,000 348,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 72,200 85,400

ค่าเบียประชุม 12,000 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

140,000 195,000

ค่าเช่าบ้าน 168,000 168,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 35,000 40,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภค  บริโภค

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย

216,000 216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งานรายวันและค่าจ้าง
เหมาบริการใน
โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 
ตรอก ซอย สะพาน 
และขุดลอกท่อระบาย
นํา คู คลองและอืน ๆ

130,000

ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการฉีดวัคซีน
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

20,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
มาตรฐานการควบคุม
การปล่อยทิงอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย
เทศบาลตําบลสันทราย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์เร่งรัดการจัด
เก็บภาษี

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งานรายวันและค่าจ้าง
เหมาบริการใน
โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 
ตรอก ซอย สะพาน 
และขุดลอกท่อระบาย
นํา คู คลองและอืน ๆ

130,000

ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการฉีดวัคซีน
ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
และการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

20,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
มาตรฐานการควบคุม
การปล่อยทิงอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอย
เทศบาลตําบลสันทราย

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์เร่งรัดการจัด
เก็บภาษี

5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 10,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 110,000 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

50,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

180,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และอืนๆ

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
และนันทนาการ  
ประจําปี
พ.ศ.2562

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสัน
ทราย  ประจําปี พ.ศ
.2562

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอล ประจําปี พ
.ศ.2562 "สันทรายคัพ 
ครังที 5"

40,000

โครงการจัดการเลือก
ตังสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบล
สันทราย

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี พ.ศ.2562

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ
.2562

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

โครงการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนตาม
อํานาจหน้าที

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และอืนๆ

5,000 5,000

โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
และนันทนาการ  
ประจําปี
พ.ศ.2562

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลสัน
ทราย  ประจําปี พ.ศ
.2562

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอล ประจําปี พ
.ศ.2562 "สันทรายคัพ 
ครังที 5"

40,000

โครงการจัดการเลือก
ตังสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและ
นายกเทศมนตรีตําบล
สันทราย

200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  และสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันวิสาขบูชา 
ประจําปี พ.ศ.2562

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ
.2562

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 10,000 10,000

โครงการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนตาม
อํานาจหน้าที

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียนข่วงผญ๋า 40,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

13,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 29,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน 60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 21,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
การพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการจัดเก็บราย
ได้

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้นําและเครือ
ข่ายสร้างสุขภาพตําบล
สันทราย

20,000

โครงการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการธนาคารขยะ
โรงเรียนข่วงผญ๋า 40,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

13,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

90,000 90,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 29,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน 60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 21,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
การพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการจัดเก็บราย
ได้

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้นําและเครือ
ข่ายสร้างสุขภาพตําบล
สันทราย

20,000

โครงการพัฒนาเด็กใน
สถานศึกษา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติ
งาน

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ทีทําคุณ
ประโยชน์ให้แก่สังคม
เนืองในโอกาสต่าง ๆ

19,500

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

10,000

โครงการร่วมงาน "ป๋า
เวณียีเป็ง  เมืองแม่จัน" 
 ประจําปี พ.ศ.2561

30,000

โครงการร่วมงานของ
ดีอําเภอแม่จัน ครังที 4 
 ประจําปี พ.ศ.2562

20,000

โครงการร่วมงานพิธี
สมโภชและสืบชะตา
เมืองแม่จัน ประจําปี พ
.ศ.2562

10,000

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข : พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5ส  ทีทุก
ภาคส่วน
มีส่วนร่วม

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงในโรงเรียน 10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา
และคนพิการ

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติ
งาน

5,000 5,000

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ทีทําคุณ
ประโยชน์ให้แก่สังคม
เนืองในโอกาสต่าง ๆ

19,500

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้แก่
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

10,000

โครงการร่วมงาน "ป๋า
เวณียีเป็ง  เมืองแม่จัน" 
 ประจําปี พ.ศ.2561

30,000

โครงการร่วมงานของ
ดีอําเภอแม่จัน ครังที 4 
 ประจําปี พ.ศ.2562

20,000

โครงการร่วมงานพิธี
สมโภชและสืบชะตา
เมืองแม่จัน ประจําปี พ
.ศ.2562

10,000

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข : พัฒนาวัด
ตามแนวทาง 5ส  ทีทุก
ภาคส่วน
มีส่วนร่วม

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงในโรงเรียน 10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในโรงเรียน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา
และคนพิการ

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมกลุ่มเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกียวกับภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  แก่ประชาชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มต่าง ๆ  ด้านงาน
หัตถกรรม

13,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ  
อปพร. เทศบาลตําบล
สันทราย

13,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วย
เอดส์

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้พิการ 20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลสันทราย

80,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) 
เทศบาลตําบล
สันทราย

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในท้องถิน

10,000

โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการหล่อเทียน
พรรษาและถวายเทียน
เข้าพรรษา ประจําปี พ
.ศ.2562

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมกลุ่มเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกียวกับภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  แก่ประชาชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มต่าง ๆ  ด้านงาน
หัตถกรรม

13,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ  
อปพร. เทศบาลตําบล
สันทราย

13,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วย
เอดส์

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้พิการ 20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลสันทราย

80,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) 
เทศบาลตําบล
สันทราย

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในท้องถิน

10,000

โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการหล่อเทียน
พรรษาและถวายเทียน
เข้าพรรษา ประจําปี พ
.ศ.2562

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิน 10,000

โครงการอบรมผู้
บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
โครงการอบรมให้
ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
(โรงเรียนข่วงผญ๋า)

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 242,700 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 249,106

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิน 10,000

โครงการอบรมผู้
บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

180,000 180,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
(โรงเรียนข่วงผญ๋า)

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 140,300 413,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 155,000 275,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 249,106

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 65,000 65,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 370,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,000 11,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีทํางาน

เก้าอีประชุม

ชันวางของ
อเนกประสงค์ 3 ชัน

ชันอเนกประสงค์ ชนิด 
3 ช่อง
โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
ขนาด 3 ฟุต (เหล็ก)

โต๊ะอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ฟุต  แบบพับ
ได้

พัดลมติดผนัง  ขนาด
ใบพัด 22 นิว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็น 2,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 320,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

506,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอด คสล. และขยาย
ผิวจราจร หมู่ที 8
บ้านโพธนาราม

137,000

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  18:21:40 หน้า : 17/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีทํางาน 3,000 3,000

เก้าอีประชุม 45,000 45,000

ชันวางของ
อเนกประสงค์ 3 ชัน 800 800

ชันอเนกประสงค์ ชนิด 
3 ช่อง 350 350

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
ขนาด 3 ฟุต (เหล็ก) 650 650

โต๊ะอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ฟุต  แบบพับ
ได้

26,000 26,000

พัดลมติดผนัง  ขนาด
ใบพัด 22 นิว 13,200 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900 7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็น 2,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 420,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

506,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอด คสล. และขยาย
ผิวจราจร หมู่ที 8
บ้านโพธนาราม

137,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. รูปตัว
ยูแบบไม่มีฝาปิด  และ
ก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. รูป
ตัววี  พร้อมถมดิน
ลูกรัง  หมู่ที 1 บ้านสัน
ทราย

544,000

โครงการขยายผิว
จราจร  พร้อมราวกัน
ตก หมู่ที  8 บ้านโพธ
นาราม

151,500

โครงการขยายผิว
จราจร  หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม  ซอย 16

126,000

โครงการขยายผิว
จราจร หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

523,500

โครงการขยายผิว
จราจร หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม  จํานวน 5 
จุด

105,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาขุดลอกท่อระบาย
นํา  ปรับปรุงระบบ
ระบายนํา

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก  ในการออก
แบบหรือควบคุมงาน  
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง

70,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. รูปตัว
ยูแบบไม่มีฝาปิด  และ
ก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. รูป
ตัววี  พร้อมถมดิน
ลูกรัง  หมู่ที 1 บ้านสัน
ทราย

544,000

โครงการขยายผิว
จราจร  พร้อมราวกัน
ตก หมู่ที  8 บ้านโพธ
นาราม

151,500

โครงการขยายผิว
จราจร  หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม  ซอย 16

126,000

โครงการขยายผิว
จราจร หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

523,500

โครงการขยายผิว
จราจร หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม  จํานวน 5 
จุด

105,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาขุดลอกท่อระบาย
นํา  ปรับปรุงระบบ
ระบายนํา

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก  ในการออก
แบบหรือควบคุมงาน  
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง

70,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 7  บ้านดง

560,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างสถาบันการ
ศึกษา   เพือสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของเทศบาล
ตําบลสันทราย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพสถานที
กลางเพือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่จัน) 
ให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีคํา

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกิจการสภา
วัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย ให้แก่ สภา
วัฒนธรรมตําบล
สันทราย

75,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้าน
สันทราย

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที 7  บ้านดง

560,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างสถาบันการ
ศึกษา   เพือสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของเทศบาล
ตําบลสันทราย

12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนโครงการเพิม
ประสิทธิภาพสถานที
กลางเพือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่จัน) 
ให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีคํา

25,000 25,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกิจการสภา
วัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย ให้แก่ สภา
วัฒนธรรมตําบล
สันทราย

75,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้าน
สันทราย

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้าน
ดง

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้าน
สันทราย

11,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

6,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

8,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้าน
ดง

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอย
กระทง (ยีเป็ง) 
ประจําปี พ.ศ.2561 
ให้แก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม

7,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้าน
สันทราย

11,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

6,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้าน
เด่น

8,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้าน
ดง

8,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม

8,500

อุดหนุนโครงการฝึก
อบรมการทําเปลญวน
จากเศษผ้า  ให้แก่ 
กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 
8 บ้านโพธนาราม

5,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือ
ข่ายสตรีอําเภอแม่จัน 
ให้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่
จัน

20,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมอาชีพการทําไข่
เค็ม ให้แก่กลุ่มพัฒนา
สตรี หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

5,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมอาชีพการทํา
ไส้กรอกสมุนไพร ให้
แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที 1 บ้านสันทราย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้าน
ดง

8,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
 (รดนําดําหัวผู้สูงอายุ) 
ประจําปี พ.ศ.2562  
ให้แก่  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้าน
โพธนาราม

8,500

อุดหนุนโครงการฝึก
อบรมการทําเปลญวน
จากเศษผ้า  ให้แก่ 
กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที 
8 บ้านโพธนาราม

5,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเครือ
ข่ายสตรีอําเภอแม่จัน 
ให้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอแม่
จัน

20,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมอาชีพการทําไข่
เค็ม ให้แก่กลุ่มพัฒนา
สตรี หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

5,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมอาชีพการทํา
ไส้กรอกสมุนไพร ให้
แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี 
หมู่ที 1 บ้านสันทราย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมอาชีพการทําหมู
หวาน ให้แก่กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที 4 
บ้านเด่น

5,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการทําหัตถกรรม
การจักสาน ให้แก่ กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที 7 
บ้านดง

7,500

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 1 บ้านสันทราย

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 4 บ้านเด่น

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 7 บ้านดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมอาชีพการทําหมู
หวาน ให้แก่กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที 4 
บ้านเด่น

5,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการทําหัตถกรรม
การจักสาน ให้แก่ กลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที 7 
บ้านดง

7,500

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 1 บ้านสันทราย

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 2 บ้านจอมจันทร์

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 4 บ้านเด่น

20,000

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 7 บ้านดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 8 บ้านโพธนา
ราม

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการเข้า
กรรมรุขมูล ให้แก่ วัด
สันทราย

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธี  งานประเพณี
ท้องถินและวันสําคัญ
ต่าง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ให้แก่  ที
ทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านทัศนศิลป์ 
ให้แก่ โรงเรียนสัน
ทราย (พรหมณีวิทยา)

50,000

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายวงโยธวาทิต ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที 8 บ้านโพธนา
ราม

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการเข้า
กรรมรุขมูล ให้แก่ วัด
สันทราย

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธี  งานประเพณี
ท้องถินและวันสําคัญ
ต่าง ๆ  
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ให้แก่  ที
ทําการปกครองอําเภอ
แม่จัน

35,000 35,000

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านทัศนศิลป์ 
ให้แก่ โรงเรียนสัน
ทราย (พรหมณีวิทยา)

50,000

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายวงโยธวาทิต ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้านให้
แก่คณะกรรมการหมู่
บ้าน
(กม.) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562  
ให้แก่ ทีทําการ
ปกครองอําเภอ
แม่จัน

5,000

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 ให้แก่  ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่จัน  (ศป.ปส
.อ.แม่จัน)

30,000

อุดหนุนโครงการผ่า
ตัดทําหมัน  เพือลด
จํานวนสุนัขและแมวที
เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมวไม่
มีเจ้าของในพืนที
จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 
2562 ให้แก่  สํานัก
งานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตามมาตรฐานการ
ศึกษาขันพืนฐาน ให้
แก่   โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้านให้
แก่คณะกรรมการหมู่
บ้าน
(กม.) ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562  
ให้แก่ ทีทําการ
ปกครองอําเภอ
แม่จัน

5,000

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 ให้แก่  ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแม่จัน  (ศป.ปส
.อ.แม่จัน)

30,000

อุดหนุนโครงการผ่า
ตัดทําหมัน  เพือลด
จํานวนสุนัขและแมวที
เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมวไม่
มีเจ้าของในพืนที
จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 
2562 ให้แก่  สํานัก
งานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตามมาตรฐานการ
ศึกษาขันพืนฐาน ให้
แก่   โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิน
ของ
จังหวัดเชียงราย  ให้แก่ 
 ทีทําการปกครอง
อําเภอแม่จัน

30,000

อุดหนุนโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุ
ดอยตุง ประจําปี พ.ศ. 
2562  ให้แก่  สํานัก
งานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

520,000

รวม 7,648,130 30,000 567,000 444,000 5,551,244 1,498,480 1,574,826 1,412,484
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิน
ของ
จังหวัดเชียงราย  ให้แก่ 
 ทีทําการปกครอง
อําเภอแม่จัน

30,000

อุดหนุนโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุ
ดอยตุง ประจําปี พ.ศ. 
2562  ให้แก่  สํานัก
งานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

5,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ให้แก่ 
โรงเรียนสันทราย 
(พรหมณีวิทยา)

520,000

รวม 11,419,256 30,145,420
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