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อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก
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เรียน   ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย

บัดนี้ถงึเวลาทีค่ณะผ๎ูบริหารเทศบาลต าบลสันทราย จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาํย

ประจ าปี พ.ศ. 2562  ตํอสภาเทศบาลต าบลสันทรายอกีคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผ๎ูบริหารเทศบาลต าบลสันทราย 

จงึขอชี้แจงให๎ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทํานได๎ทราบถงึสถานะการคลังตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   ดังนี้

1. สถานะการคลัง

 งบประมาณรายจํายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันที ่30   มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลสันทราย

มีสถานะการเงิน   ดังนี้

ณ  วันที ่ 30    มิถุนายน  พ.ศ.  2561

1.   เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน 43,579,241.03          บาท

2.   เงินสะสม 11,142,834.55          บาท

3.   ทุนส ารองเงินสะสม 19,152,218.38          บาท

4.   เงินกู๎คงค๎าง 12,149,446.78          บาท

2.   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  (วันที ่1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

(1)   รายรับจริงทัง้ส้ิน จ านวน 65,716,592.31  บาท   ประกอบด๎วย

หมวดภาษีอากร 2,513,763.65            บาท

หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 1,059,947.30            บาท

หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 367,262.27              บาท

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 318,661.00              บาท

หมวดรายได๎จากทุน 3,526.00                  บาท

หมวดภาษีจัดสรร 27,810,963.09          บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 12,634,174.00          บาท

(2)   เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ บาท21,008,295.00                   

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
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(3)   รายจํายจริง     จ านวน 59,874,176.90            บาท ประกอบด๎วย

งบกลาง 21,223,255.82          บาท

งบบุคลากร 13,261,531.00          บาท

งบด าเนินการ 13,725,264.36          บาท

งบลงทุน 7,628,620.00            บาท

รายจํายอื่น 59,850.00                บาท

งบเงินอุดหนุน 3,975,655.72            บาท

(4)   รายจํายทีจ่ํายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ 27,340,741.30          บาท



- หน้า 3 -

รายรบัจรงิ ป ี 2560 ประมาณการ ป ี2561 ประมาณการ ป ี2562

2,513,763.65 2,570,000.00 3,000,000.00

1,059,947.30 946,300.00 799,300.00

367,262.27 350,000.00 350,000.00

0.00 0.00 0.00

318,661.00 290,000.00 231,000.00

3,526.00 3,000.00 3,000.00

4,263,160.22 4,159,300.00 4,383,300.00

27,810,963.09 27,550,000.00 30,187,000.00

27,810,963.09 27,550,000.00 30,187,000.00

33,642,469.00 36,090,700.00 38,275,700.00

33,642,469.00 36,090,700.00 38,275,700.00

65,716,592.31 67,800,000.00 72,846,000.00

เทศบาลต าบลสันทราย

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

รายรบั

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษอีากร

หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน

หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได๎เบด็เตล็ด

หมวดรายได๎จากทนุ

รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินหมวดภาษจีัดสรร

รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รวม

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน
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รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

21,223,255.82 23,413,700.00 26,101,866.00

13,261,531.00 19,137,600.00 20,088,640.00

13,725,264.36 14,274,100.00 16,041,894.00

7,628,620.00 7,905,600.00 7,684,600.00

59,850.00 40,000.00 40,000.00

3,975,655.72 3,029,000.00 2,889,000.00

59,874,176.90 67,800,000.00 72,846,000.00

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจํายอื่น

งบเงินอุดหนุน

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม่

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง

งบบุคลากร
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รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 21,223,255.82 23,413,700.00 26,101,866.00

งบบุคลากร 13,261,531.00 19,137,600.00 20,088,640.00

งบด าเนินงาน 13,725,264.36 14,274,100.00 16,041,894.00

งบลงทุน 7,628,620.00 7,905,600.00 7,684,600.00

งบรายจํายอื่น 59,850.00 40,000.00 40,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,975,655.72 3,029,000.00 2,889,000.00

59,874,176.90 67,800,000.00 72,846,000.00

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม่

รายจ่าย
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ดา้น

ด้านบริหารทั่วไป

        แผนงานบริหารทั่วไป 15,674,920.00       บาท

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 805,840.00           บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

        แผนงานการศึกษา 12,102,914.00       บาท

        แผนงานสาธารณสุข 2,707,850.00         บาท

        แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                      บาท

        แผนงานเคหะและชุมชน 13,464,090.00       บาท

        แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 840,800.00           บาท

        แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 675,000.00           บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

        แผนงานการเกษตร 472,720.00           บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

        แผนงานงบกลาง 26,101,866.00       บาท

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 72,846,000.00   บาท

บนัทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่

ยอดรวม
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6,434,520 2,903,880 9,960,620

2,848,320 0 2,848,320

3,586,200 2,903,880 7,112,300

4,796,500 647,800 5,499,300

1,235,500 164,800 1,400,300

2,335,000 383,000 2,773,000

800,000 100,000 900,000

426,000 0 426,000

40,000 0 40,000

40,000 0 40,000

125,000 0 125,000

125,000 0 125,000

11,396,020 3,551,680 15,624,920

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 622,220

งบด าเนินงาน 55,000

    คําตอบแทน 0

    คําใช๎สอย 55,000

    คําวัสดุ 0

    คําสาธารณูปโภค 0

รวม 677,220

งบรายจ่ายอ่ืน 0

    รายจํายอื่น 0

งบเงินอุดหนุน 0

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

งาน
งานบริหารทัว่ไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร 622,220

    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0

    เงินอุดหนุน 0
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

497,040 497,040

497,040 497,040

0 308,800

0 16,800

0 262,000

0 30,000

497,040 805,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การรักษาความสงบภายใน

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
รวม

งบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 0

308,800

    คําตอบแทน 16,800

    คําใช๎สอย 262,000

    คําวัสดุ 30,000

งบด าเนินงาน

รวม 308,800
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

1,803,240 4,973,620

1,803,240 4,973,620

702,650 4,765,294

78,600 93,600

504,050 2,999,130

120,000 1,622,164

0 50,400

0 2,364,000

0 2,364,000

2,505,890 12,102,914

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวม

งบ

งบบุคลากร 3,170,380

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,170,380

งบด าเนินงาน 4,062,644

    คําตอบแทน 15,000

    คําใช๎สอย 2,495,080

1,502,164

    คําสาธารณูปโภค 50,400

งบเงินอุดหนุน 2,364,000

    เงินอุดหนุน 2,364,000

    คําวัสดุ

รวม 9,597,024
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

1,189,850 1,189,850

1,189,850 1,189,850

192,000 1,178,000

192,000 1,178,000

0 340,000

0 340,000

1,381,850 2,707,850

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 0

งบเงินอุดหนุน 340,000

    เงินอุดหนุน 340,000

รวม 1,326,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวม

งบ

งบด าเนินงาน 986,000

    คําใช๎สอย 986,000

งบบุคลากร 0
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

2,167,990 418,000 2,585,990

2,167,990 418,000 2,585,990

1,353,500 1,840,000 3,193,500

230,000 0 230,000

550,000 1,560,000 2,110,000

573,500 280,000 853,500

0 0 7,684,600

0 0 7,684,600

3,521,490 2,258,000 13,464,090

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

0

งบลงทุน 7,684,600

    คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง 7,684,600

งานก าจัดขยะมลูฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

เคหะและชมุชน
งานไฟฟูาถนน

งบ

รวม 7,684,600

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 0

    คําตอบแทน 0

    คําใช๎สอย 0

    คําวัสดุ
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

538,800 538,800

538,800 538,800

192,000 302,000

192,000 302,000

730,800 840,800

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 0

งบด าเนินงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สร้างความเขม้แขง็ของ

ชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เขม้แขง็ชมุชนงบ

110,000

    คําใช๎สอย 110,000

รวม 110,000
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

340,000 0 660,000

340,000 0 660,000

0 45,000 60,000

0 45,000 60,000

340,000 45,000 720,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
รวม

งบ

งบด าเนินงาน 320,000

    คําใช๎สอย 320,000

งบเงินอุดหนุน 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000

รวม 335,000
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

แผนงานการเกษตร

342,720 342,720

342,720 342,720

130,000 135,000

100,000 105,000

30,000 30,000

472,720 477,720

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 5,000

    คําใช๎สอย 5,000

    คําวัสดุ 0

รวม 5,000

งาน
งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ รวม

งบ
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

26,101,866

26,101,866

26,101,866

26,101,866

    งบกลาง 26,101,866

รวม 26,101,866

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง

  






- หน้า 15 -

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (แก๎ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่13)  พ.ศ.2552   มาตรา 65  จึงตรา

เทศบัญญัติขึน้ไว๎โดยความเห็นของสภาเทศบาลต าบลสันทราย และโดยความเห็นชอบของผ๎ูวําราชการจังหวัดเชียงใหมํ  

ขอ้  1  เทศบัญญตัน้ีิ เรียกว่า เทศบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้  2  เทศบัญญตัน้ีิให้ใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที่  1  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ.  2561  เป็นตน้ไป

ขอ้  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้

72,846,000.00     บาท

ขอ้  4  งบประมาณรายจาํยทั่วไปจาํยจากรายได๎จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้

15,674,920.00                     บาท

805,840.00                          บาท

12,102,914.00                     บาท

2,707,850.00                       บาท

-                                    บาท

13,464,090.00                     บาท

840,800.00                          บาท

675,000.00                          บาท

472,720.00                          บาท

26,101,866.00                     บาท

72,846,000.00             บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

72,846,000.00      

แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้รวม






- หน้า 16 -

ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 0 บาท ดงัน้ี 

ยอดรวม

0

(ลงนาม)

 (นายธนวัฒน์   แสงสุวรรณ)์

   นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย

(ลงนาม) 

รวมรายจ่าย

นายอ าเภอฝางปฏบิัตริาชการแทน

(นายชชัวาลย์   ปัญญา)

ขอ้ 6. ให๎นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายปฏบิัติการเบิกจาํยเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติ

ขอ้ 7. ให๎นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจาํยเงินของเทศบาลต าบล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่

ประกาศ  ณ  วันที่        

  เห็นชอบ

งบ
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- หน้า 18 -

ขอ้ 6. ให๎นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายปฏบิัติการเบิกจาํยเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติ

ขอ้ 7. ให๎นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 970,754.00 1,518,613.00 1,801,232.00 1,800,000.00 11.11 % 2,000,000.00

     ภาษบี ารุงทอ๎งที่ 130,470.00 139,227.00 133,956.65 140,000.00 0.00 % 140,000.00

     ภาษปีาูย 446,589.00 526,401.00 578,575.00 630,000.00 36.51 % 860,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,547,813.00 2,184,241.00 2,513,763.65 2,570,000.00 3,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 6,469.90 6,334.10 6,101.30 6,300.00 0.00 % 6,300.00

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,074.00 13,567.00 104,276.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

     คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 667,660.00 700,700.00 912,970.00 840,000.00 -14.29 % 720,000.00

     คําธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผํนประกาศหรือแผํนปลิวเพื่อการ

โฆษณา
910.00 880.00 680.00 500.00 0.00 % 500.00

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ 0.00 3,760.00 4,090.00 4,000.00 -37.50 % 2,500.00

     คําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 3,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คําธรรมเนียมอื่น ๆ 5,325.00 820.00 220.00 500.00 300.00 % 2,000.00

     คําปรับผ๎ูกระท าผิดกฎหมายการจัดระเบยีบจอดยานยนต์ 1,700.00 0.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00

     คําปรับผ๎ูกระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 5,450.00 1,400.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00

     คําปรับการผิดสัญญา 6,450.00 16,070.00 0.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายตํอ

สุขภาพ
37,097.00 20,420.00 21,500.00 21,000.00 -4.76 % 20,000.00

ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอ ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรบัจรงิ ประมาณการ
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอ ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรบัจรงิ ประมาณการ

     คําใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
14,500.00 0.00 3,000.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

     คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 3,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     คําใบอนุญาตใหต้ั๎งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,280.00 2,273.00 2,155.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เคร่ืองขยายเสียง 60.00 0.00 75.00 0.00 100.00 % 500.00

     คําใบอนุญาตอื่นๆ 3,190.00 1,540.00 2,880.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 763,105.90 771,814.10 1,059,947.30 946,300.00 799,300.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

     ดอกเบี้ย 675,293.25 596,105.13 367,262.27 350,000.00 0.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 675,293.25 596,105.13 367,262.27 350,000.00 350,000.00

หมวดรายได้เบด็เตล็ด

     คําขายแบบแปลน 28,900.00 17,700.00 84,700.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00

     รายได๎เบด็เตล็ดอื่นๆ 253,450.00 262,700.00 233,961.00 240,000.00 -5.83 % 226,000.00

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 282,350.00 280,400.00 318,661.00 290,000.00 231,000.00

หมวดรายได้จากทนุ

     คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 620.00 3,526.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทนุ 0.00 620.00 3,526.00 3,000.00 3,000.00
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอ ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรบัจรงิ ประมาณการ

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษแีละคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเล่ือน 1,025,848.05 554,975.42 789,347.13 600,000.00 83.33 % 1,100,000.00

     ภาษมีูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,469,744.31 8,786,279.61 9,406,490.22 8,700,000.00 8.97 % 9,480,000.00

     ภาษมีูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 5,346,681.31 5,415,500.44 5,390,910.61 5,400,000.00 16.67 % 6,300,000.00

     ภาษธีรุกิจเฉพาะ 726,746.42 709,238.24 789,721.80 700,000.00 0.00 % 700,000.00

     ภาษสุีรา 2,342,252.57 2,272,029.93 2,286,821.81 2,600,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษสีรรพสามิต 4,032,966.24 4,887,155.11 5,510,971.52 5,200,000.00 79.42 % 9,330,000.00

     คําภาคหลวงแรํ 75,087.03 58,642.16 114,764.02 75,000.00 9.33 % 82,000.00

     คําภาคหลวงปโิตรเลียม 121,690.22 78,798.57 71,421.98 75,000.00 26.67 % 95,000.00

     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 3,839,061.00 3,969,121.00 3,450,514.00 4,200,000.00 -26.19 % 3,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,980,077.15 26,731,740.48 27,810,963.09 27,550,000.00 30,187,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจ

ถํายโอนเลือกท า
13,390,775.00 12,093,095.00 33,642,469.00 36,090,700.00 6.05 % 38,275,700.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 13,390,775.00 12,093,095.00 33,642,469.00 36,090,700.00 38,275,700.00

รวมทกุหมวด 42,639,414.30 42,658,015.71 65,716,592.31 67,800,000.00 72,846,000.00
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รวม 72,846,000 บาท

รวม 3,000,000 บาท

จ านวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงในปีทีผํ่านมาเนื่องจากผ๎ูอยูํในขําย

ต๎องช าระภาษีเพิม่ขึ้น

จ านวน 140,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

จ านวน 860,000 บาท

รวม 799,300 บาท

จ านวน 6,300 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

จ านวน 10,000 บาท

ประมาณการไว๎ต่ ากวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 720,000 บาท

จ านวน 500 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงรายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 2,500 บาท

ประมาณการไว๎ต่ ากวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

เนื่องจากปีทีผํ่านมามีอาคารขนาดใหญํได๎ขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงในปีทีผํ่านมาเนื่องจากผ๎ูอยูํในขํายต๎องช าระภาษีเพิม่ขึ้น

ประมาณการไว๎ต่ ากวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา เนื่องจากมีบางหมูํบ๎านได๎

เข๎ารํวมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยการคืนถังขยะมูลฝอย

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผํนประกาศหรือแผํนปลิวเพือ่การโฆษณา

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

ภาษีปูาย

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น

หมวดภาษีอากร

รายไดจ้ัดเก็บเอง

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีบ ารุงท๎องที่
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จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการไว๎เทํากับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 6,000 บาท

ประมาณการไว๎เทํากับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 20,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงรายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

ประมาณการตามจ านวนผ๎ูประกอบการทีม่ีหน๎าทีต๎่องเสียคําใบอนุญาต

จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการตามจ านวนผ๎ูประกอบการทีม่ีหน๎าทีต๎่องเสียคําใบอนุญาต

จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

จ านวน 500 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 1,500 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงรายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

รวม 350,000 บาท

ดอกเบีย้ จ านวน 350,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

รวม 231,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

ประมาณการไว๎ต่ ากวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา  เนื่องจากการด าเนินการจัดจ๎าง

ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

                 

คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตํอสุขภาพ

ประมาณการไว๎สูงตามจ านวนผ๎ูประกอบการทีม่ีหน๎าทีต๎่องเสียคําใบอนุญาต

คําขายแบบแปลน

คําใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหนํายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใน

ครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในทีห่รือทางสาธารณะ

คําใบอนุญาตให๎ต้ังตลาดเอกชน

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เคร่ืองขยายเสียง

คําใบอนุญาตอื่นๆ

คําธรรมเนียมอื่น ๆ

คําปรับผ๎ูกระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

คําปรับการผิดสัญญา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไมํมีการขายแบบแปลน

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
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จ านวน 226,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงรายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

รวม 3,000 บาท

จ านวน 3,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

รวม 30,187,000 บาท

จ านวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 9,480,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

จ านวน 6,300,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงของปีทีผํ่านมา

จ านวน 700,000 บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีทีผํ่านมา 

จ านวน 9,330,000 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงปีทีผํ่านมา 

จ านวน 82,000 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 95,000 บาท

ประมาณการไว๎ต่ ากวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

จ านวน 3,100,000 บาท

ประมาณการไว๎สูงกวํารายรับจริงของปีทีผํ่านมา 

รวม 38,275,700 บาท

1. เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าทีแ่ละภารกิจ

ถํายโอนเลือกท า

จ านวน 7,040,000     บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับงบประมาณทีไ่ด๎รับจัดสรรปีทีผํ่านมา

คําภาคหลวงแรํ

คําภาคหลวงปิโตรเลียม

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเล่ือน

ภาษีมูลคําเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

ภาษีมูลคําเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีสรรพสามิต

รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายไดจ้ากทุน
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2. เงินอุดหนุนสนับสนุนสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย)

จ านวน 2,671,380     บาท

ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

3. เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ จ านวน 19,063,200   บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนผ๎ูมีสิทธิรับเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุทีไ่ด๎ลงทะเบียนไว๎จริง

4. เบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 3,561,600     บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนผ๎ูมีสิทธิรับเบีย้ยังชีพคนพิการทีไ่ด๎ลงทะเบียนไว๎จริง

5. เบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์ จ านวน 540,000       บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนผ๎ูมีสิทธิรับเบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์ทีไ่ด๎ลงทะเบียนไว๎จริง

6. คําจัดการเรียนการสอน จ านวน 73,100         บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนรายหัวของนักเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

7. อาหารเสริม(นม) ปฐมวัย

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 82,397         บาท

-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จ านวน 235,693       บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนนักเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีร่ายงานเมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2561

8. อาหารกลางวัน ปฐมวัย

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 210,700       บาท

-โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จ านวน 492,000       บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนนักเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีร่ายงานเมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2561

9. อาหารเสริม(นม) สพฐ. จ านวน 1,132,940     บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนนักเรียน ทีร่ายงานเมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2561

10. อาหารกลางวัน สพฐ. จ านวน 2,364,000     บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนนักเรียน ทีร่ายงานเมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2561

11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในสถานศึกษา จ านวน 448,690       บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนนักเรียนอนุบาลฯ ทีร่ายงานเมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2561

12. การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริสาธารณสุข จ านวน 340,000       บาท

ประมาณการไว๎ตามจ านวนเงินทีไ่ด๎รับจัดสรรหมูํบ๎านละ 20,000 บาทรวม 17 หมูํบ๎าน

13. โครงการปูองกันและแก๎ไขหมอกควันและไฟปุา จ านวน 20,000         บาท

ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับทีไ่ด๎รับจัดสรรปีทีแ่ล๎ว

ประมาณการไว๎สูงกวําปีทีแ่ล๎ว เนื่องจากรองรับการจัดสรรเงินเดือน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

725,760.00 725,760.00 544,320.00 725,760.00 0 % 725,760

180,000.00 180,000.00 135,000.00 180,000.00 0 % 180,000

180,000.00 180,000.00 135,000.00 180,000.00 0 % 180,000

207,360.00 207,360.00 155,520.00 207,360.00 0 % 207,360

1,548,480.00 1,434,240.00 1,075,680.00 1,555,200.00 0 % 1,555,200

2,841,600.00 2,727,360.00 2,045,520.00 2,848,320.00 2,848,320

1,856,803.42 2,023,071.00 1,595,759.00 2,335,720.00 25.49 % 2,931,000

15,950.00 8,220.00 63,330.00 91,000.00 -7.69 % 84,000

270,738.70 226,374.00 108,000.00 191,200.00 10.46 % 211,200

1,137,385.32 654,720.00 404,420.00 540,000.00 -40 % 324,000

147,657.26 47,933.00 44,936.00 60,000.00 -40 % 36,000

3,428,534.70 2,960,318.00 2,216,445.00 3,217,920.00 3,586,200

6,270,134.70 5,687,678.00 4,261,965.00 6,066,240.00 6,434,520

อ าเภอฝาง    จังหวดัเชียงใหมํ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

งบบุคลากร

เงินเดือนนายก/รองนายก

รวมเงนิเดือน (ฝุายการเมือง)

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน

เงินประจ าต าแหนํง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจ่าย

งานบริหารทัว่ไป

เงนิเดือน (ฝุายการเมือง)

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

800,520.00 816,570.00 0.00 980,018.00 -3.06 % 950,000

81,000.00 59,000.00 118,500.00 143,000.00 36.78 % 195,600

43,530.00 40,900.00 27,300.00 85,100.00 5.64 % 89,900

925,050.00 916,470.00 145,800.00 1,208,118.00 1,235,500

431,080.51 1,201,989.85 957,216.21 1,520,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

36,112.00 73,291.00 21,970.00 90,000.00 0 % 90,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

121,332.94 207,428.00 194,606.62 250,000.00 0 % 250,000

0.00 81,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 79,500.00 100,000.00 50 % 150,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

0.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 100 % 40,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

งบด าเนินงาน

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร

รวมค่าตอบแทน

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดต าบลสันทราย

โครงการเทศบาลเคล่ือนทีพ่บประชาชน

โครงการนักเรียนสีขาวโตไปไมํโกง

โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ

ค่าใช้สอย

คําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกต้ัง

ค่าตอบแทน

คําเชําบ๎าน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําลงทะเบียนตํางๆ

คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการจัดงานวนัเทศบาล

โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธก์ารทํองเทีย่วพร๎อมของดีประจ าต าบล

สันทราย

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

0.00 0.00 9,580.00 30,000.00 -100 % 0

450,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 87,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

0.00 13,680.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 275,410.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

0.00 0.00 3,900.00 40,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 20,580.00 20,730.00 -100 % 0

268,820.00 0.00 146,370.00 149,270.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 34,755.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารท๎องถิ่น (การประชุม

สภาพลเมือง)

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารท๎องถิ่น(การประชุม

สภาพลเมือง)

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานบริหารทัว่ไป

โครงการอบรมกฎหมายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสภาท๎องถิ่นให๎แกํผ๎ูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างทีเ่กี่ยวข๎อง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ๎างเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โครงการอบรมสัมมนาองค์กรแหํงการเรียนร๎ู

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าทีข่องรัฐยุคใหมํ

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานของงานบริหารทัว่ไป

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิ

บาล(Good Governance)

โครงการวนัเทศบาล ประจ าปี 2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผ๎ูน าชุมชน คณะผ๎ูบริหาร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ให๎แกํท๎องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2559

โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผ๎ูน าชุมชน



- หน้า 27 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

41,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

160,507.02 189,917.25 78,084.07 150,000.00 -20 % 120,000

2,009,672.47 2,214,471.10 1,551,806.90 2,490,000.00 2,335,000

148,510.00 176,012.00 119,945.00 130,000.00 15.38 % 150,000

15,774.00 12,839.25 14,780.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

54,190.50 88,871.00 64,819.00 130,000.00 -23.08 % 100,000
0.00 0.00 3,726.00 10,000.00 -100 % 0

27,536.40 155,307.16 8,088.50 100,000.00 -50 % 50,000

768,670.86 570,123.05 321,230.29 400,000.00 0 % 400,000

5,550.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

37,320.00 90,410.00 22,540.00 100,000.00 -30 % 70,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

1,057,551.76 1,096,562.46 555,128.79 915,000.00 800,000

213,202.70 213,892.17 140,653.36 200,000.00 50 % 300,000

0.00 0.00 4,733.37 10,000.00 200 % 30,000

28,242.84 37,878.02 28,772.81 40,000.00 0 % 40,000

17,472.00 19,176.00 12,406.00 25,000.00 4 % 26,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล

วสัดุอื่น

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุโฆษณาและเผยแพรํ

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

คําบริการโทรศัพท์

คําไฟฟูา

คําบริการไปรษณีย์

ค่าวัสดุ

วสัดุกํอสร๎าง

วสัดุไฟฟูาและวทิยุ

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดต าบลสัน

ทราย

โครงการอบรมให๎ความร๎ูทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข๎องกับเทศบาลแกํประชาชน

วสัดุส านักงาน

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

รวมค่าใช้สอย

วสัดุยานพาหนะและขนสํง

วสัดุงานบ๎านงานครัว



- หน้า 28 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

27,394.90 22,726.80 26,516.82 50,000.00 -40 % 30,000

286,312.44 293,672.99 213,082.36 325,000.00 426,000

4,278,586.67 4,521,176.55 2,465,818.05 4,938,118.00 4,796,500

20,150.00 5,900.00 0.00 0.00 0 % 0

17,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

39,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

47,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

18,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

4,900.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

0.00 50,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 975,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

คําจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)

ต๎ูโชวสิ์นค๎า

คําจัดซ้ือพัดลมไอน้ า

คําจัดซ้ือโต๏ะพับโฟเมก๎าขาวขาเหล็บชุบโครเมี่ยม

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง

คําจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบธรรมดา

คําจัดซ้ือถังน้ าแบบพลาสติก

คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน ส าหรับผ๎ูบริหาร

คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน

คําจัดซ้ือต๎ูบานเปิด 2 บาน

คําจัดซ้ือฉากกั้นห๎อง

คําจัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

งบลงทุน

รวมงบด าเนินงาน

คําจัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช๎กระดาษธรรมดา

คําจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

คําจัดซ้ือเก๎าอี้ท างาน ส าหรับผ๎ูบริหาร

ครุภัณฑ์ส านักงาน



- หน้า 29 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 952,000.00 -100 % 0

0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

26,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

13,530.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

31,980.00 63,600.00 0.00 0.00 0 % 0

15,180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

7,280.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 12,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 11,200.00 0.00 0.00 0 % 0

15,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวทิยุ

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA

เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA

คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

คําจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า (30 หนา๎/นาท)ี

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค  ส าหรับงานประมวลผล

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก

คําจัดซ้ือต๎ูเย็น

คําจัดซ้ือจอโปรเจคเตอร์พร๎อมชุดแขวน ขนาด 100 นิ้ว

คําจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวาํ 2,400 ซีซี 

แบบดับเบิล้แค็บ ขับเคล่ือน 4 ล๎อ

คําจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คําจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแบบลากจูง

คําจัดซ้ือเคร่ืองวดัคําความน าไฟฟูาแบบภาคสนาม

ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว

คําจัดซ้ือกล๎องวงจรปิดสี อินฟาเรด ระบบ AHD



- หน้า 30 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

9,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

40,940.00 95,385.00 0.00 0.00 0 % 0

427,090.00 1,300,985.00 10,000.00 962,000.00 0

427,090.00 1,300,985.00 10,000.00 962,000.00 0

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
34,925.00 59,850.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

34,925.00 59,850.00 0.00 40,000.00 40,000

34,925.00 59,850.00 0.00 40,000.00 40,000

19,858.51 19,966.53 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

144,000.00 155,000.00 105,000.00 105,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

ครุภัณฑ์อื่น

คําจัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ า ชนิดเจ็ทคํู

เงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาลต าบลแมํขํา

รวมค่าครุภัณฑ์

งบรายจ่ายอ่ืน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

   เงนิอุดหนุน

รายจํายอื่น

เงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง

คําจ๎างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตําง ๆ ซ่ึงมิใชํเพือ่การ

คําจ๎างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตําง ๆ ซ่ึงมิใชํเพือ่

การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิ่นและ/หรือส่ิงกํอสร๎าง

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

เงินอุดหนุนกองร๎อยต ารวจตระเวนชายแดนที ่334

รายจ่ายอ่ืน

รวมงบลงทุน

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



- หน้า 31 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

163,858.51 174,966.53 105,000.00 105,000.00 125,000

163,858.51 174,966.53 105,000.00 105,000.00 125,000

11,174,594.88 11,744,656.08 6,842,783.05 12,111,358.00 11,396,020

137,926.00 0.00 221,490.00 355,320.00 5.84 % 376,080

223,520.00 0.00 174,150.00 237,000.00 3.86 % 246,140

361,446.00 0.00 395,640.00 592,320.00 622,220

361,446.00 0.00 395,640.00 592,320.00 622,220

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 775.00 25,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

6,813.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

เงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 

(ศป.ปส.อ.ฝาง)

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบบุคลากร

รวมงานบริหารทัว่ไป

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

โครงการเวทีประชาคมหมูํบ๎าน  ต าบลสันทราย

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)

ค่าตอบแทน

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น



- หน้า 32 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 3,983.00 50,000.00 -100 % 30,000

6,813.00 30,000.00 4,758.00 75,000.00 55,000

6,813.00 30,000.00 4,758.00 75,000.00 55,000

368,259.00 30,000.00 400,398.00 667,320.00 677,220

1,466,112.00 1,783,875.00 1,300,067.00 2,485,980.00 5.85 % 2,631,480

7,950.00 0.00 0.00 0.00 100 % 67,200

132,500.00 152,400.00 101,526.00 152,400.00 -44.09 % 85,200
0.00 0.00 80,710.00 108,000.00 0 % 108,000

0.00 0.00 8,968.00 12,000.00 0 % 12,000

1,606,562.00 1,936,275.00 1,491,271.00 2,758,380.00 2,903,880

1,606,562.00 1,936,275.00 1,491,271.00 2,758,380.00 2,903,880

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

87,300.00 116,400.00 114,700.00 144,100.00 7.43 % 154,800

4,800.00 9,600.00 7,200.00 10,000.00 0 % 10,000

92,100.00 126,000.00 121,900.00 154,100.00 164,800

คําเชําบ๎าน

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

รวมงบบุคลากร

งบบุคลากร

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินประจ าต าแหนํง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง



- หน้า 33 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

18,860.00 293,746.00 218,300.00 500,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 288,000

16,558.00 37,979.56 22,386.90 50,000.00 -40 % 30,000

0.00 15,300.00 35,600.00 40,000.00 -50 % 20,000

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 19,880.00 30,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

370,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 101,700.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 3,200.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

1,400.00 11,770.00 24,230.53 50,000.00 -60 % 20,000

407,618.00 460,495.56 323,597.43 710,000.00 383,000

26,381.00 42,920.50 28,080.90 40,000.00 0 % 40,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

0.00 4,015.00 38,410.00 100,000.00 -85 % 15,000

21,150.00 28,370.00 35,990.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซ้ือจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการ

สํวนท๎องถิ่นอ าเภอฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

รวมค่าใช้สอย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูแกํประชาชนทีรํ่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได๎

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้สอย

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที ่ประจ าปี 2561

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนทีป่ระจ าปี 2562

ค่าวัสดุ

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุส านักงาน

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

วสัดุยานพาหนะและขนสํง

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินของกองคลัง

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานกองคลัง



- หน้า 34 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

47,531.00 75,305.50 102,480.90 190,000.00 100,000

547,249.00 661,801.06 547,978.33 1,054,100.00 647,800

0.00 6,400.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 4,700.00 0.00 0.00 0 % 0

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 50,500.00 51,000.00 -100 % 0

0.00 16,490.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 29,760.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 2,890.00 0.00 0.00 0 % 0

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

26,700.00 77,240.00 50,500.00 51,000.00 0

26,700.00 77,240.00 50,500.00 51,000.00 0

2,180,511.00 2,675,316.06 2,089,749.33 3,863,480.00 3,551,680

13,723,364.88 14,449,972.14 9,332,930.38 16,642,158.00 15,624,920

ต๎ูบานเปิด 2 บาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง

คําจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมํน๎อยกวาํ 18.5 นิ้ว

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

คําจัดซ้ือต๎ูเหล็ก 2 บาน

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าวัสดุ

งบลงทุน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี

คําจัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป

คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน ขนาด 5 ฟุต



- หน้า 35 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 157,200.00 122,280.00 178,200.00 0 % 178,200

0.00 2,220.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 481,560.00 206,190.00 282,000.00 3.34 % 291,420

0.00 72,000.00 32,175.00 48,000.00 -42.88 % 27,420

0.00 712,980.00 360,645.00 508,200.00 497,040

0.00 712,980.00 360,645.00 508,200.00 497,040

0.00 712,980.00 360,645.00 508,200.00 497,040

145,530.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

13,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

159,420.00 0.00 0.00 0.00 0

159,420.00 0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 16,800.00 16,800.00 0 % 16,800

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

รวมงบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย

งบด าเนินงาน

งบบุคลากร

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบบุคลากร

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

รวมงบบุคลากร

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน



- หน้า 36 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,000

0.00 163,821.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 9,990.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

0.00 0.00 16,995.45 20,000.00 -100 % 0

0.00 13,760.00 5,160.00 20,000.00 0 % 20,000

112,090.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

29,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 8,460.00 11,600.00 -100 % 0

0.00 19,960.00 0.00 0.00 0 % 0

30,000.00 0.00 7,960.00 11,600.00 100 % 10,000

0.00 15,460.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

0.00 113,600.00 0.00 0.00 0 % 0

318,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

490,050.00 401,601.00 48,565.45 113,200.00 262,000

รวมค่าตอบแทน

รวมค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน

โครงการพฒันาศักยภาพระบบการแพทยฉ์กุเฉนิต าบลสันทราย ประจ าป ี2560

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิของงานปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าป ี2560

โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ๎งถนนชวํงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าป ี2562

โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ๎งถนนชวํงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.2560

โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ๎งถนนชวํงเทศกาลขึ้นปใีหมํ

โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ๎งถนนชวํงเทศกาลขึ้นปใีหม ํประจ าป ี2562

โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ๎งถนนชวํงเทศกาลปใีหม ํประจ าป ี2561

โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ๎งถนนชวํงเทศกาลปใีหม ํพ .ศ.2560

โครงการซ๎อมแผนปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการซ๎อมแผนปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าป ี2561

โครงการปอูงกนัและแกไ๎ขปญัหาหมอกควันและไฟปาุ

โครงการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผ๎ูประสบภยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการชมุชนต๎นแบบด๎านความปลอดภยัทางถนนของต าบลสันทราย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้สอย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําใช๎จํายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัผ๎ูประสบภยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ



- หน้า 37 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

7,200.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 5,400.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

7,200.00 19,000.00 5,400.00 20,000.00 30,000

497,250.00 420,601.00 70,765.45 150,000.00 308,800

0.00 14,785.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 15,625.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 54,410.00 0.00 0.00 0

0.00 54,410.00 0.00 0.00 0

656,670.00 475,011.00 70,765.45 150,000.00 308,800

656,670.00 1,187,991.00 431,410.45 658,200.00 805,840

วสัดุอื่น

วสัดุเคร่ืองแตํงกาย

รวมค่าครุภัณฑ์

คําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา

ครุภัณฑ์การเกษตร

คําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง เคร่ืองยนต์เบนซิน

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

คําจัดซ้ือหัวฉีดน้ าแรงดันสูง

รวมงบด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ

งบลงทุน

ค่าวัสดุ

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์อื่น

คําจัดซ้ือชุดเฝือกดามหลัง

รวมงบลงทุน

รวมงานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน



- หน้า 38 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

264,113.00 1,449,653.00 247,810.00 726,355.00 125.96 % 1,641,240

0.00 0.00 275.00 275.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

0.00 332,027.00 75,774.00 108,000.00 0 % 108,000

0.00 27,989.00 8,420.00 12,000.00 0 % 12,000

264,113.00 1,809,669.00 332,279.00 888,630.00 1,803,240

264,113.00 1,809,669.00 332,279.00 888,630.00 1,803,240

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 15,600.00 55,600.00 25.18 % 69,600

0.00 16,364.00 6,900.00 12,300.00 -26.83 % 9,000

0.00 16,364.00 22,500.00 67,900.00 78,600

18,680.00 250,965.00 74,500.00 120,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 212,000

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

เงินประจ าต าแหนํง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

รวมงบบุคลากร

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

คําเชําบ๎าน

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา



- หน้า 39 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 22,360.00 26,748.00 50,000.00 0 % 50,000

19,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 8,000.00 20,000.00 0 % 20,000

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

129,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 70,100.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 30,770.00 46,410.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,050

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

0.00 0.00 66,758.00 100,000.00 -100 % 0

0.00 127,060.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

17,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 7,780.00 25,000.00 0 % 25,000

421,470.00 534,985.00 214,556.00 396,410.00 504,050

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

รวมค่าใช้สอย

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

โครงการรักการอําน

โครงการวนัแมํแหํงชาติ ประจ าปี 2560

โครงการวนัแมํแหํงชาติ ประจ าปี 2561

คําลงทะเบียนตํางๆ

โครงการอบรมธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน

โครงการอบรมสร๎างจิตส านึกการคัดแยกขยะของเสียอันตรายและรีไซเคิลให๎

นักเรียน

คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการวนัเด็กแหํงชาติ     

โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการวนัพํอแหํงชาติ     

โครงการจัดกิจกรรมตามโครงการวนัแมํแหํงชาติ     

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานกองการศึกษา

โครงการเพิม่โอกาสทางการศึกษา

โครงการวนัแมํแหํงชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนต าบลสันทรายเติบโตสมวยัปี 2561

โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนต าบลสันทรายเติบโตสมวยั ป2ี560

โครงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนต าบลสันทรายเติบโตสมวยั ป2ี562
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

26,655.00 18,897.00 16,754.00 30,000.00 0 % 30,000

0.00 17,450.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

36,372.00 39,184.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

0.00 0.00 48,580.45 90,000.00 -44.44 % 50,000

12,810.00 17,880.00 5,975.00 10,000.00 100 % 20,000

132,000.00 55,930.00 0.00 0.00 0 % 0

207,837.00 149,341.00 71,309.45 155,000.00 120,000

0.00 16,165.19 0.00 0.00 0 % 0

0.00 5,634.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 21,799.19 0.00 0.00 0

629,307.00 722,489.19 308,365.45 619,310.00 702,650

0.00 41,250.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุอื่น

ครุภัณฑ์การเกษตร

คําจัดซ้ือเคร่ืองพํนยา

รวมงบด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุงานบ๎านงานครัว

วสัดุไฟฟูาและวทิยุ

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล

คําไฟฟูา

รวมค่าสาธารณูปโภค

คําจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศติดผนัง

ครุภัณฑ์ส านักงาน

คําจัดซ้ือพัดลมติดผนัง

วสัดุยานพาหนะและขนสํง

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

งบลงทุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

15,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

32,100.00 71,450.00 0.00 0.00 0

32,100.00 71,450.00 0.00 0.00 0

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0

955,520.00 2,603,608.19 640,644.45 1,507,940.00 2,505,890

เงนิอุดหนุน

เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA

คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงบลงทุน

รวมค่าครุภัณฑ์

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

คําจัดซ้ือกลองบองโก๎พร๎อมขาต้ัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก  ส าหรับงานส านักงาน

ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว

คําจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

คําจัดซ้ือกีตาร์โปรํงไฟฟูา

คําจัดซ้ือแทมมารีน

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

คําจัดซ้ือกลองทอมบ๎าพร๎อมขาต้ัง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 965,460.00 1,386,120.00 88.68 % 2,615,290

60,870.00 0.00 197,100.00 265,700.00 95.37 % 519,090

0.00 0.00 12,465.00 22,600.00 59.29 % 36,000

60,870.00 0.00 1,175,025.00 1,674,420.00 3,170,380

60,870.00 0.00 1,175,025.00 1,674,420.00 3,170,380

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 4,200.00 20,500.00 -26.83 % 15,000

0.00 0.00 4,200.00 20,500.00 15,000

0.00 302,781.00 645,121.00 920,000.00 -100 % 1,168,000

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 32,400.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 352,000.00 0.00 0.00 0 % 0

774,760.00 937,200.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 724,960.00 878,240.00 100 % 980,690

0.00 0.00 311,000.00 311,000.00 100 % 346,390

โครงการปลูกรักกับครอบครัว  ประจ าปี 2559   

โครงการเพิม่โอกาสทางการศึกษา

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาภายใต๎โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทราย

เงินเดือนพนักงาน

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ทัง้ 4 ศูนย์

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสันทราย

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

792,760.00 1,624,381.00 1,681,081.00 2,109,240.00 2,495,080

0.00 0.00 30,215.00 51,600.00 0 % 51,600

1,316,072.36 1,315,300.54 891,623.32 1,552,122.00 -6.54 % 1,450,564

1,316,072.36 1,315,300.54 921,838.32 1,603,722.00 1,502,164

0.00 0.00 16,186.05 36,000.00 0 % 36,000

0.00 0.00 5,139.00 14,400.00 0 % 14,400

0.00 3,155.80 4,419.10 7,620.00 -100 % 0

0.00 3,155.80 25,744.15 58,020.00 50,400

2,108,832.36 2,942,837.34 2,632,863.47 3,791,482.00 4,062,644

2,629,000.00 2,696,000.00 1,957,280.00 2,644,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 584,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 704,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

2,629,000.00 2,696,000.00 1,957,280.00 2,644,000.00 2,364,000

2,629,000.00 2,696,000.00 1,957,280.00 2,644,000.00 2,364,000

4,798,702.36 5,638,837.34 5,765,168.47 8,109,902.00 9,597,024

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัศรีบุญเรือง

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบ๎านสันต๎นดํู

ค่าวัสดุ

คําอาหารเสริม (นม)

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบ๎านสันทราย

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

วสัดุงานบ๎านงานครัว

คําไฟฟูา

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันันทาราม

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบ๎านห๎วยงูกลาง

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

113,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

113,900.00 0.00 0.00 0.00 0

113,900.00 0.00 0.00 0.00 0

113,900.00 0.00 0.00 0.00 0

5,868,122.36 8,242,445.53 6,405,812.92 9,617,842.00 12,102,914

313,975.00 399,489.00 244,650.00 374,680.00 73.48 % 649,980

157,620.00 163,200.00 289,260.00 389,000.00 29.53 % 503,870

1,800.00 0.00 18,000.00 24,000.00 50 % 36,000

473,395.00 562,689.00 551,910.00 787,680.00 1,189,850

473,395.00 562,689.00 551,910.00 787,680.00 1,189,850

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

รวมค่าตอบแทน

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

รวมงบบุคลากร

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

รวมแผนงานการศึกษา

วสัดุส านักงาน

งบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าวัสดุ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,000

0.00 0.00 0.00 0.00 192,000

0.00 0.00 0.00 0.00 192,000

473,395.00 562,689.00 551,910.00 787,680.00 1,381,850

3,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

68,393.20 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

22,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 79,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 81,790.00 150,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

0.00 0.00 43,838.35 90,000.00 11.11 % 100,000

509,100.00 0.00 441,810.00 700,000.00 0 % 700,000

37,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร๎างต าบลนําอยูํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร๎างต าบลนําอยูํ ประจ าปี พ.ศ.2561

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินของงานสาธารณสุข

โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร๎างต าบลนําอยูํ ประจ าปี พ.ศ.2562

โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     

โครงการอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร     

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิด    

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก    

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินของงานการแพทย์ฉุกเฉิน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าใช้สอย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รวมงบด าเนินงาน

โครงการรณรงค์วนัเอดส์โลก  
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 71,657.94 0.00 0.00 0 % 0

0.00 22,560.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 9,650.00 10,000.00 260 % 36,000

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

673,813.20 174,117.94 607,088.35 980,000.00 986,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

673,813.20 174,117.94 607,088.35 980,000.00 986,000

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0

127,500.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

127,500.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000

127,500.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000

981,313.20 174,117.94 607,088.35 1,320,000.00 1,326,000

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน   เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน

ครุภัณฑ์อื่น

คําจัดซ้ือเคร่ืองพํนชนิดละอองฝอย 

รวมค่าครุภัณฑ์

เงินอุดหนุนให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน 17 หมูํบ๎านในเขต ต.สันทราย

งบลงทุน

โครงการอบรมสํงเสริมและพัฒนาจิตอาสาดูแลผ๎ูสูงอายุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

โครงการสร๎างสุขภาพด๎วยสมุนไพรพืน้บ๎าน

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าวัสดุ

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก ประจ าปี 2560

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ค่าครุภัณฑ์
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

1,454,708.20 736,806.94 1,158,998.35 2,107,680.00 2,707,850

159,960.00 173,280.00 0.00 0.00 0 % 0

2,385.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

162,345.00 173,280.00 0.00 0.00 0

162,345.00 173,280.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

162,345.00 173,280.00 0.00 0.00 0

162,345.00 173,280.00 0.00 0.00 0

1,147,245.67 1,303,340.00 1,006,680.00 2,320,920.00 -21.21 % 1,828,560

42,000.00 57,000.00 45,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน   ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน

รวมงบบุคลากร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบบุคลากร

แผนงานเคหะและชุมชน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

เงินประจ าต าแหนํง

เงินเดือนพนักงาน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

820.00 133,080.00 184,480.00 249,500.00 2.07 % 254,670

0.00 24,000.00 24,763.00 33,300.00 -25.65 % 24,760

1,190,065.67 1,517,420.00 1,260,923.00 2,663,720.00 2,167,990

1,190,065.67 1,517,420.00 1,260,923.00 2,663,720.00 2,167,990

3,600.00 2,100.00 9,500.00 20,000.00 150 % 50,000

75,458.00 120,000.00 86,419.00 150,000.00 0 % 150,000

13,367.00 20,700.00 18,000.00 30,000.00 0 % 30,000

92,425.00 142,800.00 113,919.00 200,000.00 230,000

0.00 329,030.00 216,435.00 295,845.63 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

0.00 16,280.00 9,780.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 1,800.00 10,000.00 0 % 10,000

259,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 125,100.00 0.00 0.00 0 % 0

11,340.00 47,801.00 3,834.88 70,000.00 71.43 % 120,000

270,540.00 521,211.00 231,849.88 395,845.63 550,000

ค่าใช้สอย

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินของกองชําง

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานกองชําง

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

รวมค่าใช้สอย

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

คําเชําบ๎าน

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทน

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ



- หน้า 49 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

28,970.00 29,835.00 19,475.00 30,000.00 0 % 30,000

0.00 78,045.50 39,166.10 90,000.00 0 % 90,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

49,905.00 410,972.50 204,295.00 300,000.00 -59.83 % 120,500

0.00 16,050.00 0.00 0.00 0 % 0

67,520.00 148,085.00 164,307.00 250,000.00 20 % 300,000

16,480.00 17,250.00 19,810.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

162,875.00 700,238.00 447,053.10 705,000.00 573,500

525,840.00 1,364,249.00 792,821.98 1,300,845.63 1,353,500

0.00 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

19,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

15,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วสัดุกํอสร๎าง

คําจัดซ้ือโต๏ะท างาน

ครุภัณฑ์กํอสร๎าง

คําจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

คําจัดซ้ือเก๎าอี้ท างาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คําจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบส านักงาน

วสัดุยานพาหนะและขนสํง

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

วสัดุคอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบด าเนินงาน

รวมค่าวัสดุ

งบลงทุน

วสัดุงานบ๎านงานครัว

วสัดุไฟฟูาและวทิยุ

คําจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู

คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน

ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

3,100.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 41,035.00 28,540.00 100,000.00 -100 % 0

38,990.00 129,035.00 28,540.00 100,000.00 0

109,245.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

450,755.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

560,000.00 0.00 0.00 0.00 0

598,990.00 129,035.00 28,540.00 100,000.00 0

0.00 422,689.99 0.00 0.00 0 % 0

0.00 58,933.23 0.00 0.00 0 % 0

0.00 481,623.22 0.00 0.00 0

0.00 481,623.22 0.00 0.00 0

2,314,895.67 3,492,327.22 2,082,284.98 4,064,565.63 3,521,490

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมเงนิอุดหนุน

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สนามเด็กเลํนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎นสองแคว

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงนิอุดหนุน

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎นสองแคว

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง

คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน๎า/นาที)

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

อาคารตําง ๆ

รวมงบลงทุน

คําจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

132,580.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

156,580.00 0.00 0.00 0.00 0

156,580.00 0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

79,649.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

79,649.00 0.00 0.00 0.00 0

79,649.00 0.00 0.00 0.00 0

โครงการกํอสร๎างร้ัวโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทราย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

รวมงบบุคลากร

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

รวมงบด าเนินงาน

วสัดุไฟฟูาและวทิยุ

รวมค่าวัสดุ

งบลงทุน

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน

รวมค่าตอบแทน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบบุคลากร

งานไฟฟูาถนน

โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทราย

โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์ฟืน้ฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย

ค่าวัสดุ

อาคารต่าง ๆ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

0.00 399,600.00 0.00 0.00 0 % 0

107,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

55,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

109,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

371,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

176,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

121,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

98,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

415,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

288,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

175,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 294,000

353,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

116,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่10 บ๎านสบมาว  ซอย 5 เชื่อมถนนคสล.เดิม

สายที ่1โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่11 บ๎านใหมํสันต๎นดํู ซอย 3  เชื่อมซอย 5 สาย

ที ่3

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 13 เชื่อมถนนคสล.

เดิมสายที ่6

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 3 เชื่อม

ถนนลาดยางเดิม สายที ่1

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 5                 

เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที ่2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 11 เชื่อมถนนคสล.

เดิมสายที ่5

 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่10 บ๎านสบมาว ซอย 6 เชื่อมถนนคสล.เดิม 

สายที ่2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่11 บ๎านใหมํสันต๎นดํู ซอย 3 เชื่อมถนนคสล.

เดิมสายที ่2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 5 บ๎านห๎วยงูใน เข๎าปุาชุมชน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ หมูํ 6 บ๎านต๎นส๎าน

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 17

 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่8 บ๎านสันต๎นดํู ซอย 5  ถึงซอย 7 สายที ่3

 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9  บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย 4 เชื่อม ซอย 6 สายที่

 1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9  บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย5/1                  

เชื่อมถนนคสล.เดิม  สายที ่2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่11 บ๎านใหมํสันต๎นดํู  ซอย 4   เชื่อม       ถน

นคสล.เดิม สายที ่1

โครงการกอํสร๎างอาคารอเนกประสงค์ หมูํที่ 12 บา๎นสันปาุขาํ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

173,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 199,500.00 0.00 0.00 0 % 0

189,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

107,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

136,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

90,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

250,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

200,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 114,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

0.00 0.00 372,100.00 372,600.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 336,000

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 7                

เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที ่3

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 15 บ๎านทํากวา๎ง เชื่อม ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 17 บ๎านต๎นส๎านใน ซอย 4

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 10 บ๎านสบมาว เข๎าทีส่าธารณะ

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 12 บ๎านสันปุาขํา เข๎าปุาช๎า

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 12 บ๎านสันปุาขํา ซอยเข๎าปุาช๎า

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่16 บ๎านสันทรายเหนือ ซอย 4                

เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที ่2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่16 บ๎านสันทรายเหนือ ซอย 6  เชื่อมถนนคสล.

เดิม สายที ่1

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เลียบล าน้ าเหมืองกลาง หมูํที ่7 เชื่อมหมูํที ่15

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่15 บ๎านทํากวา๎ง ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 4 บ๎านห๎วยงูนอก ซอย 13 เชื่อมหมูํ 17         

บ๎านต๎นส๎านใน

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่17 บ๎านต๎นส๎านใน ซอย 6

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่8 บ๎านสันต๎นดํู ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่

 2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 2 บ๎านนันทาราม ซอย 5

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่17  บ๎านต๎นส๎านใน ซอย 5                      

เชื่อมถนนคสล.เดิม

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 8

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 8/1 เชื่อมถนนค

สล.เดิมจนถึงซอย 8 สายที ่4



- หน้า 54 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 229,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 249,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 338,400

490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 231,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

0.00 284,000.00 0.00 0.00 0 % 0

439,490.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 134,500.00 0.00 0.00 0 % 0

137,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 399,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 41,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 68,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 206,000.00 0.00 0.00 0 % 0

430,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

499,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

228,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที ่3 บ๎านสันทรายซอย 9 จากวดัสันทรายถึงซอย 10

โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที ่5 บ๎านห๎วยงูใน ซอย 4 เชื่อม ถนน คสล.เดิมสาย

ที ่2โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที ่8 บ๎านสันต๎นดํู ซอย 2 เชื่อมถนนลาดยางเดิม

สายที ่1

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 6 บ๎านต๎นส๎าน ซอย 5 เชื่อม หมูํ 7            บ๎าน

สองแคว

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่11 เชื่อมหมูํที ่8

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่11 บ๎านใหมํสันต๎นดํู ซอย 6 เชื่อมซอย 8

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่3 บ๎านสันทราย ซอย 2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่5  บ๎านห๎วยงูใน ซอย 4/1

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่9 บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย 9/1

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่8 บ๎านสันต๎นดํู ซอย 4 เชื่อมซอย 5

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่9 บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย 5

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่7 บ๎านสองแคว ซอย 6 เชื่อมถนนคสล.เดิม

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่5 ซอย 3

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่4  บ๎านห๎วยงูนอก ถนนสายหลัก

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่4 เชื่อมหมูํที ่12 ต าบลมํอนปิน่

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่4 บ๎านห๎วยงูนอก ซอย 13

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่6 บ๎านต๎นส๎าน ซอยเข๎าประปาหมูํบ๎าน

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่9 บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย 9

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่5 บ๎านห๎วยงูใน สายปะกาเกอญอเชื่อมถนน 

คสล.เดิม สายที ่1
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 179,500.00 180,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 98,600.00 99,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 120,600.00 121,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

0.00 399,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 399,500.00 400,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 368,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 475,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

0.00 0.00 399,500.00 400,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

0.00 169,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 379,600.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 499,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

0.00 0.00 0.00 186,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด หมูํที ่10 บ๎านสบมาว ซอยหัวทุงํ

(ตํอจากเดิม)

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.พร๎อมฝาปิด หมูํที ่14 บ๎านใหมํเหนือ ซอย 2

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 10 บ๎านสบมาว ซอยหัวทุงํ

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 10 บ๎านสบมาว ถนนไปหัวทุงํ

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 11 บ๎านใหมํสันต๎นดํู ล าเหมืองหนองแหยํง

โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด ถนนสายใต๎ บ๎านห๎วยงูกลาง หมูํ 9 เชื่อมบ๎าน

ห๎วยงูใน หมูํที ่5

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  หมูํ 8  บ๎านสันต๎นดํู ซอย 5 พร๎อมขยาย

ไหลํทางโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  หมูํ 9  บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย 6

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายใต๎ ซอย 11 บ๎านห๎วยงูกลาง 

หมู9ํ

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมูํ 8 บ๎านสันต๎นดํู

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. สายล าน้ าฮํอง หมูํ 1 บ๎านแมํมาว

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. หมูํ 7 บ๎านสองแคว ซอย 9 แยกซ๎าย

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.ถนนสายหลัก หมูํ 1 บ๎านแมํมาว

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด หมูํที ่10 บ๎านสบมาว ซอยหัวทุงํ

โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมูํที ่17 บ๎านต๎นส๎านใน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมูํ 8 บ๎านสันต๎นดํู

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมูํ 8 บ๎านสันต๎นดํู

โครงการกํอสร๎างทํอเหล่ียม คสล.หมูํ 11 บ๎านใหมํสันต๎นดํู ล าเหมืองแหยํง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

0.00 0.00 299,500.00 300,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

0.00 0.00 399,500.00 400,000.00 -100 % 0

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 520,000.00 0.00 0.00 0 % 0

533,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 429,500.00 430,000.00 -100 % 0

0.00 299,500.00 0.00 0.00 0 % 0

650,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 299,500.00 0.00 0.00 0 % 0

299,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

160,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 135,000

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 14 บ๎านใหมํเหนือ ซอย 4 พร๎อมขยาย

ไหลํทาง

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 14 บ๎านใหมํเหนือ ซอย 5

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 16 บ๎านสันทรายเหนือ ซอย 4

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 16 บ๎านสันทรายเหนือ ซอย 7

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 3 บ๎านสันทราย ซอย 13

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํที ่2 บ๎านนันทาราม ซอย 2 เชื่อมทาง

หลวงหมายเลข 107

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า หมูํที ่16 บ๎านสันทรายเหนือ ซอย 6

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคสล. หมูํที ่14  บ๎านใหมํเหนือ ซอย 3  ถึง ซอย 6

โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํ 15 บ๎านทํากวา๎ง ซอย 1

โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํที ่15 บ๎านทํากวา๎ง ซอย 7

โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํที ่3

โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.หมูํที ่7 บ๎านสองแคว ซอย 3

โครงการกํอสร๎างสะพานคสล.หมูํที ่ 6 บ๎านต๎นส๎านซอย 4

โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ หมูํ 3 

บ๎านสันทราย ซอย 13โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํที ่2 เชื่อมหมูํที ่10

โครงการปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที ่15

โครงการปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน หมูํที ่6

โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมูํ 7 บ๎านสองแคว ซอย 2

โครงการวางทํอระบายน้ า  หมูํที ่15
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 79,300.00 80,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 299,500.00 300,000.00 -100 % 0

0.00 399,300.00 0.00 0.00 0 % 0

284,500.00 399,700.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 169,800.00 248,500.00 535,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 882,200

68,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

333,210.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

451,814.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

9,937,034.00 5,979,000.00 3,325,600.00 7,012,600.00 7,684,600

9,937,034.00 5,979,000.00 3,325,600.00 7,012,600.00 7,684,600

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 570,565.97 0.00 0.00 0 % 0

90,000.00 570,565.97 0.00 0.00 0

90,000.00 570,565.97 0.00 0.00 0รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมเงนิอุดหนุน

โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.พร๎อมบํอพัก ถนนสายหลัก หมูํ 1 บ๎านแมํมาว

โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.พร๎อมบํอพัก หมูํ 2 บ๎านนันทาราม ซอย 2 ตํอจาก

เดิม

โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.พร๎อมบํอพัก หมูํที ่2 บ๎านนันทาราม ซอย 2

โครงการวางทํอระบายน้ าคสล.พร๎อมบํอพัก หมูํที ่1 บ๎านแมํมาว

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

 คําจัดซ้ือวสัดุดินถมพร๎อมปรับเกล่ีย ซอยเข๎าปุาช๎า หมูํที ่12

คําบ ารุงรักษาปรุงทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

คําจัดซ้ือวสัดุดินถมพร๎อมปรับเกล่ียถนนสายน้ าล๎อง หมูํที ่7    บ๎านสองแคว

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง    

คําปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด๎วย การกํอสร๎างร้ัวประตูทางเข๎าส านักงานพร๎อมปู

หญ๎า ตกแตํงต๎นไม๎

รวมงบลงทุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

เงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง



- หน้า 58 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

10,263,263.00 6,549,565.97 3,325,600.00 7,012,600.00 7,684,600

108,000.00 253,800.00 139,300.00 369,900.00 2.73 % 380,000

12,000.00 25,620.00 10,765.00 38,000.00 0 % 38,000

120,000.00 279,420.00 150,065.00 407,900.00 418,000

120,000.00 279,420.00 150,065.00 407,900.00 418,000

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

1,052,772.00 1,337,998.00 1,042,736.00 1,480,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,480,000

344,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 102,400.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 32,565.00 100,000.00 -20 % 80,000

1,396,872.00 1,440,398.00 1,075,301.00 1,580,000.00 1,560,000

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินของงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบบุคลากร

รวมงานไฟฟูาถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

ค่าตอบแทน

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานก าจัดขยะมูลฝอย

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

รวมงบบุคลากร



- หน้า 59 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 155,788.39 260,000.00 0 % 260,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

0.00 0.00 155,788.39 260,000.00 280,000

1,396,872.00 1,440,398.00 1,231,089.39 1,840,000.00 1,840,000

1,516,872.00 1,719,818.00 1,381,154.39 2,247,900.00 2,258,000

14,095,030.67 11,761,711.19 6,789,039.37 13,325,065.63 13,464,090

265,457.00 285,360.00 317,780.00 519,840.00 3.65 % 538,800

265,457.00 285,360.00 317,780.00 519,840.00 538,800

265,457.00 285,360.00 317,780.00 519,840.00 538,800

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมค่าวัสดุ

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

ค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

วสัดุเคร่ืองแตํงกาย

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)



- หน้า 60 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,000

0.00 0.00 0.00 0.00 192,000

0.00 0.00 0.00 0.00 192,000

265,457.00 285,360.00 317,780.00 519,840.00 730,800

23,480.00 14,480.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 12,720.00 15,000.00 -100 % 0

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000

0.00 0.00 110,966.00 200,000.00 -100 % 0

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพผ๎ูพิการ  

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาอาชีพผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผ๎ูสูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการล๎อมรัก ล๎อมร้ัว ครอบครัวเข๎มแข็ง

โครงการด าเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลสันทราย       

รวมงบด าเนินงาน

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

รวมค่าใช้สอย

โครงการสํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวติของเด็กและเยาวชนต าบลสันทราย

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการจ๎างนักเรียน นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์พระราชทาน

โครงการด าเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลสันทราย

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการจ๎างนักเรียน / นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน     

โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพผ๎ูพิการต าบลสันทราย

โครงการสํงเสริมศูนย์พัฒนาการเรียนร๎ูผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย

โครงการสํงเสริมอาชีพกลํุมสตรีแมํบ๎านต าบลสันทราย



- หน้า 61 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 157,500.00 0.00 0.00 0 % 0

88,480.00 341,980.00 123,686.00 320,000.00 110,000

88,480.00 341,980.00 123,686.00 320,000.00 110,000

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 150,000.00 170,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 150,000.00 170,000.00 0

0.00 0.00 150,000.00 170,000.00 0

88,480.00 341,980.00 273,686.00 508,000.00 110,000

353,937.00 627,340.00 591,466.00 1,027,840.00 840,800

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

ค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองบดพริกแกง

รวมเงนิอุดหนุน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

โครงการอบรมสํงเสริมอาชีพท าหมูหยองและหมูกระจก

โครงการอบรมสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ครุภัณฑ์อื่น

รวมค่าครุภัณฑ์



- หน้า 62 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 16,500.00 0.00 0.00 0

0.00 16,500.00 0.00 0.00 0

0.00 16,500.00 0.00 0.00 0

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 94,840.00 0.00 0.00 0 % 0

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขํงขันกีฬาสัมพันธเ์ยาวชนในเขตต าบลสันทราย ประจ าปี 2561

โครงการกีฬาประชาชนตํอต๎านยาเสพติดต าบลสันทราย    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการแขํงขันกีฬาประชาชน สร๎างความปรองดองและสมานฉันท์

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวทิยุ

คําจัดซ้ือเคร่ืองเสียงเคล่ือนทีแ่บบลากจูง

โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด ประจ าปี 2562

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบลงทุน

โครงการกีฬาประชาชนท๎องถิ่นสัมพันธต๎์านยาเสพติดอ าเภอฝางประจ าปี

งบประมาณ 2560โครงการกีฬาสัมพันธเ์ยาวชนในเขตต าบลสันทราย   

โครงการแขํงขันกีฬาประชาชนท๎องถิ่นสัมพันธต๎์านยาเสพติดอ าเภอฝาง ประจ าปี 

2559

โครงการเปตองคัพ  คร้ังที ่5 ประจ าปี 2559   



- หน้า 63 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

470,000.00 134,840.00 0.00 40,000.00 340,000

470,000.00 134,840.00 0.00 40,000.00 340,000

470,000.00 134,840.00 0.00 40,000.00 340,000

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100 % 20,000

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 14,760.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

0.00 0.00 2,200.00 5,000.00 -100 % 5,000

0.00 230,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 143,455.00 150,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 2,250.00 100,000.00 -100 % 0

รวมงบด าเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

โครงการจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย  ประจ าปี 2559     

โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน ประจ าปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2558      

โครงการธรรมะสัญจร

โครงการจัดงานประเพณีต้ังธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลํุมน้ าฝาง

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน ประจ าปี 2562

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระเจ๎าฝางพระนางสามผิว

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รวมค่าใช้สอย

โครงการประเพณีรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย ประจ าปี 2560

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต าบลสันทราย ประจ าปี 2562

โครงการสํงเสริมศิลปะวฒันธรรมลํุมน้ าฝาง ประจ าปี 2561

โครงการประเพณีรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย ประจ าปี 2561

โครงการประเพณีรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย ประจ าปี 2562

โครงการสํงเสริมศูนย์ศิลปะวฒันธรรมลํุมน้ าฝาง

โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2560

โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2561



- หน้า 64 -

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 29,900.00 30,000.00 -100 % 0

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

750,000.00 459,760.00 197,805.00 330,000.00 320,000

750,000.00 459,760.00 197,805.00 330,000.00 320,000

15,000.00 7,500.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

15,000.00 7,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000

15,000.00 7,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000

765,000.00 467,260.00  345,000.00 335,000

10,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

10,800.00 0.00 0.00 0.00 0

10,800.00 0.00 0.00 0.00 0

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาและสํงเสริมการทํองเทีย่วต าบลสันทราย    

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี

 2562

รวมงบด าเนินงาน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2562

โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2559    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต าบลสันทราย   

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทราย ประจ าปี 2560

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทราย ประจ าปี 2561

โครงการอบรมสํงเสริมคุณภาพชีวติผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย      

รวมงบเงนิอุดหนุน

ค่าใช้สอย

รวมเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

55,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

55,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000

55,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000

65,800.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000

1,300,800.00 663,600.00 257,805.00 430,000.00 720,000

274,580.00 296,760.00 235,200.00 336,360.00 1.89 % 342,720

274,580.00 296,760.00 235,200.00 336,360.00 342,720

274,580.00 296,760.00 235,200.00 336,360.00 342,720

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0รวมค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงนิเดือน (ฝุายประจ า)

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

เงนิอุดหนุน

เงนิเดือน (ฝุายประจ า)

งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

งบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง ตามโครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รวมเงนิอุดหนุน
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

59,947.20 0.00 13,950.00 35,000.00 100 % 100,000

0.00 0.00 33,100.00 50,000.00 -100 % 0

59,947.20 0.00 47,050.00 85,000.00 100,000

5,305.65 55,812.34 6,213.00 20,000.00 50 % 30,000

5,305.65 55,812.34 6,213.00 20,000.00 30,000

65,252.85 55,812.34 53,263.00 105,000.00 130,000

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 22,000.00 0

0.00 0.00 0.00 22,000.00 0

339,832.85 352,572.34 288,463.00 463,360.00 472,720

รวมค่าใช้สอย

รวมงบลงทุน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

คําจัดซ้ือเคร่ืองซีลสูญญากาศ

รวมค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

วสัดุการเกษตร

โครงการอบรมให๎ความร๎ูด๎านการเกษตร

ค่าใช้สอย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

โครงการสํงเสริมพัฒนาศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลสัน

ทราย

รวมค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์อื่น
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

344,832.85 352,572.34 288,463.00 473,360.00 477,720

0.00 0.00 209,353.22 209,354.00 414.95 % 1,078,070

0.00 26,630.14 76,154.37 76,154.37 386.87 % 370,770

89,020.00 100,111.00 93,603.00 120,000.00 13.8 % 136,560

0.00 16,300,600.00 14,454,800.00 17,770,800.00 7.27 % 19,063,200เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ

งบกลาง

คําช าระดอกเบีย้

คําช าระหนี้เงินต๎น

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้

รวมแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าใช้สอย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต๎นไม๎ 12 สิงหามหาราชินี  

งบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้

โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร

โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

รวมงบด าเนินงาน

งบกลาง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดตา่ง (%)

0.00 2,812,000.00 2,648,000.00 3,264,000.00 9.12 % 3,561,600

466,500.00 475,500.00 394,000.00 540,000.00 0 % 540,000

0.00 250,000.00 212,655.00 350,000.00 -64.17 % 125,400

502,173.33 610,194.68 1,037,160.61 1,187,546.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 371,360

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

600,000.00 640,000.00 0.00 0.00 100 % 691,406

1,657,693.33 21,215,035.82 19,125,726.20 23,517,854.37 26,101,866

1,657,693.33 21,215,035.82 19,125,726.20 23,517,854.37 26,101,866

1,657,693.33 21,215,035.82 19,125,726.20 23,517,854.37 26,101,866

1,657,693.33 21,215,035.82 19,125,726.20 23,517,854.37 26,101,866

39,617,504.29 59,410,754.96 44,381,651.67 67,800,000.00 72,846,000รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รายจํายตามข๎อผูกพัน

เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น

คําใช๎จํายในกิจการจราจร

เบีย้ยังชีพคนพิการ

เบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)

ส ารองจําย

เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสันทราย

รวมแผนงานงบกลาง
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 บาท

งานบริหารทั่วไป รวม บาท

1. งบบุคลากร รวม 6,434,520      บาท

1.1   เงินเดอืน ( ฝุายการเมอืง ) รวม 2,848,320      บาท

1.1.1 เงินเดอืนนายก / รองนายก จ านวน 725,760        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี   ได๎แกํ  

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี  เดือนละ     28,800  บาท

- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  15,840    บาท จ านวน 2 อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน 

เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

และการจํายเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก๎ไขเพิม่เติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2557

1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ได๎แกํ

- เงินประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

- เงินประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2 อัตรา 

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน 

เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

และการจํายเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก๎ไขเพิม่เติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2557

จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

11,396,020              

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

 งบประมาณรายจา่ยรวมทั้งสิน้               72,846,000 
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1.1.3 เงินตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก   จ านวน 180,000        บาท

เพือ่จํายเป็นตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ได๎แกํ 

- เงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

- เงินตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2  อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน   

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทน

และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

และการจํายเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 207,360        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํเลขานุการนายกเทศมนตรี 

และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ได๎แกํ

 - เงินคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท จ านวน 1 อัตรา

 - เงินคําตอบแทนทีป่รึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท จ านวน 1 อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน  เงินคําตอบแทน

และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเบีย้ประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2557
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1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,555,200      บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ได๎แกํ

 -  คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840  บาท

 -  คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960  บาท

 -  คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ 10,080  บาท

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน 

เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

และการจํายเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก๎ไขเพิม่เติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2557

1.2   เงินเดอืน ( ฝุายประจ า ) รวม 3,586,200      บาท

1.2.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,931,000      บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี  จ านวน 8 อัตรา 

และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี  

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

1.2.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000          บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล เทํากับอัตรา

เงินประจ าต าแหนํงตามหลักเกณฑ์ในข๎อ 1 ของประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการและพนักงานได๎รับเงินคําตอบแทนนอกเหนือ

จากเงินเดือนฯ โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

 - เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราว  เงินเพิม่คําวิชา (พ.ค.ว) ฯลฯ

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12 เดือน

1.2.3 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 211,200        บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของผ๎ูด ารงต าแหนํง  ดังนี้

ต าแหนํง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง)

ต าแหนํง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง)

ต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต๎น)

ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต๎น) 

 โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน   



- หน้า 72 -       

1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง   จ านวน 5 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

1.2.5 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง

จ านวน 3 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

2. งบด าเนินงาน รวม 4,796,500      บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 1,235,500      บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           รวม 950,000        บาท

(1) เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นการเลือกตั้ง จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนเจ๎าหน๎าทีใ่นการเลือกต้ังขององค์ปกครอง

สํวนท๎องถิ่น ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.1/ว2989 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 850,000        บาท

ส่วนท้องถ่ิน

เพือ่จํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี  

ให๎แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นพนักงานจ๎าง ทีผํ่านเกณฑ์การประเมิน

และมีสิทธิได๎รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ 2557  

2.1.2 ค่าเชา่บ้าน จ านวน 195,600        บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชํา/คําเชําซ้ือบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ซ่ึงมีสิทธิเบิกคําเชํา/คําเชําซ้ือบ๎าน  
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2.1.3 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 89,900          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น และ

พนักงานสํวนท๎องถิ่น 

2.2   ค่าใชส้อย รวม 2,335,000      บาท

2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 1,000,000      บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,000,000      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ เชน่

คําถํายเอกสาร , คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ , คําซักฟอก , คําก าจัดส่ิงปฏิกูล , 

คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับการจ๎าง เหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ 

กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ตําง ๆ )   คําธรรมเนียมตําง ๆ 

คําเบีย้ประกัน , คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา คําจ๎างเหมาบริการอื่น ,

 คําเชําเคร่ืองถํายเอกสาร ,คําติดต้ังระบบประปา คําติดต้ังประปา คําติดต้ังโทรศัพท์ , 

คําบริการในการดูแลรักษาระบบอินเตอร์เน็ต คําเชําพืน้ทีส่ าหรับจัดท าเว็บไซด์  (Domain  name) ,

คําจ๎างเหมาเอกชนด าเนินการ คําใช๎จํายในการประกันภัยรถราชการ 

 เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการประกันภัยรถราชการ 

คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน๎าทีข่ับรถ ท าความสะอาด  ท าสวน

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8 กันยายน 2560

 2.2.2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 90,000          บาท

(1) ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในการตรวจงาน  .

นิเทศงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ๎าหน๎าทีท่ีเ่กี่ยวข๎อง

ซ่ึงรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน  คําอาหาร  คําเคร่ืองด่ืม  คําของขวัญ

คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทัง้คําบริการ

และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต๎องจํายทีเ่กี่ยวกับรับรอง โดยต้ังจํายไมํเกินปีละ 1%

 ของรายได๎จริงของปีงบประมาณทีลํ่วงมา โดยไมํรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู๎ 

 เงินจํายขาดเงินสะสมและเงินทีม่ีผ๎ูอุทิศให๎ ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและเบิกจําย

เงินคํารับรองหรือคําเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
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(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชมุสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ

จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็น  คําอาหาร  คําอาหารวําง  คําเคร่ืองด่ืมตําง ๆ เพือ่ใช๎ในการเล้ียงรับรอง

และคําบริการอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต๎องจํายทีเ่กี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมสภา

หรือคณะอนุกรรมการ ทีไ่ด๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย หรือคณะกรรมการ

หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวําง

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

เร่ือง การต้ังงบประมาณและเบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ดํวนทีสุ่ดที ่กค (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที ่14  ธันวาคม 2560

(3) ค่าใชจ้่ายในงานรัฐพิธี และวันส าคัญตา่ง ๆ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญตําง ๆ 

เชํน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา   12  สิงหาคม  

วันปิยมหาราช  วันวิสาขบูชา  ฯลฯ

โดยจํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน   เชํน 

ปูายสัญลักษณ์  ดอกไม๎ธูปเทียน  คําพานพุมํถวายสักการะ  

พวงมาลา  คําดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎ คําจัดเตรียมสถานที ่ตกแตํงเวที

คําเตรียมสถานที ่ตกแตํงเวที   และคําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.2.3 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 1,125,000      บาท

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 250,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําใช๎จํายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตําง ๆ ของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น

พนักงานสํวนท๎องถิ่น  รวมทัง้บุคคลทีไ่ด๎รับการแตํงต้ังหรือมีค าส่ังจากนายกเทศมนตรี 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่3) พ.ศ.2559

(3) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกต้ังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามทีค่ณะกรรมการ

การเลือกต้ังก าหนด  และคําใช๎จํายในการสนับสนุนกิจกรรม

การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6  มิถุนายน 2561 

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน๎า 38 ข๎อ 1

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

(4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานท้องถ่ิน จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน

สํวนท๎องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน๎า 38 ข๎อ 3

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6
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(5) โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ

เชํน  คําปูายโครงการ เพือ่จํายเป็นคําจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว๎ซ่ึง ชาติ ศาสนา   

พระมหากษัตริย์ อันเป็นทีย่ึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.2561-2564    หน้า 246 ขอ้ 1 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5

(6) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น าชมุชนเทศบาลต าบลสันทราย   จ านวน 400,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ

ผ๎ูน าชุมชนเทศบาลต าบลสันทราย ด๎านการพัฒนาโรงเรียนผ๎ูสูงอายุและการ 

สํงเสริมอาชีพของชุมชน

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน๎า 38 ข๎อ 2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6
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(7) โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถ่ิน     จ านวน 20,000          บาท

(การประชมุสภาพลเมอืง)

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน

ในการบริหารท๎องถิ่น(การประชุมสภาพลเมือง) เชํน คําปูายโครงการ    

คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําเอกสาร วัสดุอุปกรณ์และคําใช๎จํายอื่น ๆ

 ทีจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เป็นเวทีแลกเปล่ียน

ได๎มีสํวนรํวมในการบริหารท๎องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและ

การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564    หน้า 258 ขอ้ 1

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5

(8) โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว จ านวน 40,000          บาท

พร้อมของดปีระจ าต าบลสันทราย ประจ าปี พ.ศ.  2562

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์

การทํองเทีย่วพร๎อมของดีประจ าต าบลสันทราย ปีงบประมาณ 2562

เชํน คําจัดสถานที ่คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน

กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564    หน๎า 264 ข๎อ 14 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

ความคิดเห็นระหวําง อปท.กับประชาชนและเปิดโอกาสให๎ประชาชน
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(9) โครงการอบรมเยาวชนสีขาวโตไปไมโ่กง จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมรมเยาวชนสีขาวโตไปไมํโกง

เชํน  คําปูายโครงการ  คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

คําเอกสาร  คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม  คําสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ

การเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง การซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เติม เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน๎า 37 ข๎อ 1

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

(10) โครงการเทศบาลเคลื่อนทีพ่บประชาชน จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเทศบาลเคล่ือนทีพ่บประชาชน

เชํน  คําจัดสถานที ่คําปูายโครงการ คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

คําเอกสาร  คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3  หน๎า 39  ข๎อ 4 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5
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(11) โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 5,000            บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมด าเนินโครงการวันเทศบาล 

วันที ่24 มิถุนายน  2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา การสํงนักกีฬา เข๎ารํวมการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่1  หน๎า 19  ข๎อ 1

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 120,000        บาท

(1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000        บาท

เพือ่จํายเป็นรายจํายเพือ่ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพือ่ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ

ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ทีอ่ยูํในความรับผิดชอบ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี

ทีเ่บิกจํายในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค

2.3 ค่าวัสด ุ รวม 800,000        บาท

2.3.1 วัสดสุ านักงาน  จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561
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2.3.2 วัสดไุฟฟูาและวิทยุ  จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 เชํน  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  หัวแร๎งไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา  

 เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา  เคร่ืองประจุไฟ  ฯลฯ

2.3.3 วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว  วัสดุทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

และบริการประชาชน 

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.4 วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119

ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.5 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 400,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน  

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว179

ลงวันที ่9 เมษยน 2561

2.3.6 วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  

เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119

ลงวันที ่7 มีนาคม 2561   
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2.3.7 วัสดอ่ืุน  จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ ทีไ่มํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุในกลํุมใด ๆ ได๎

เชํน มิเตอร์วัดน้ า มิเตอร์ไฟฟูาสมอเรือ   ตะแกรงกันสวะ    หัวเชื่อมแก๏ส 

หัววาล์วเปิด-ปิดแก๏ส ฯลฯ 

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 

ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.4  ค่าสาธารณูปโภค  รวม 426,000        บาท

2.4.1 ค่าไฟฟูา   จ านวน 300,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําไฟฟูาในส านักงาน ในทีส่าธารณะ รวมถึงอาคาร

ส่ิงปลูกสร๎างอื่น  ทีอ่ยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสันทราย  

2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎บริการโทรศัพท์พืน้ฐาน

ในการติดตํอราชการและคําโทรศัพท์เคล่ือนที ่ฯลฯ 

และให๎หมายความรวมถึง คําใช๎จํายเพือ่ให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว

และคําใช๎จํายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ

เชํน คําเชําเคร่ือง คําเชําเลขหมายโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 26,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําไปรษณีย์  คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร 

คําเชําต๎ูไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงิน

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  ฯลฯ 

2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต 

รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคําส่ือสารอื่น ๆ คําเคเบิล้ทีวี

คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต๎น  รวมถึงคําใช๎จํายเพือ่ให๎

ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ ฯลฯ
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2.4.5 ค่าน้ าประปา จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ าประปาในส านักงาน ในทีส่าธารณะ รวมถึงอาคาร

ส่ิงปลูกสร๎างอื่น  ทีอ่ยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสันทราย  

3. งบรายจ่ายอ่ืน รวม 40,000          บาท

3.1 รายจ่ายอ่ืน รวม 40,000          บาท

3.1.1  ค่าจ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผล หรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ

ซ่ึงมใิชเ่พ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีด่นิและ/หรือสิ่งก่อสร้าง   จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างทีป่รึกษาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการเพือ่ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน๎า 264 ข๎อ 15

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

4. งบเงินอุดหนุน รวม 125,000        บาท

4.1 เงินอุดหนุน รวม 125,000        บาท

4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 20,000          บาท

1. เงินอุดหนุนเทศบาลต าบลแมข่า่ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาลต าบลแมํขํา

โครงการศูนย์ชํวยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน

อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3  หน๎า 49 ข๎อ 1

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6
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4.1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม 105,000        บาท

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

1. เงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง จ านวน 30,000          บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรัฐพิธีประจ าปี 2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน

อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3  หน๎า 49 ข๎อ 2

2. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิารปูองกันและปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) 

จ านวน 40,000          บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในพืน้ที่

หมูํบ๎าน/ชุมชนอ าเภอฝาง

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 288 ข๎อ 2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

3. เงินอุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที ่334 จ านวน 35,000          บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการการศึกษาเพือ่ตํอต๎าน

การใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 289 ข๎อ 4

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

  



- หน้า 84 -       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม บาท

1.   งบบุคลากร รวม 622,220        บาท

    1.1   เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 622,220        บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน ตั้งไว้จ านวน 376,080        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี 

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน   

    1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้จ านวน 246,140        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง   จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

2.   งบด าเนินงาน รวม 55,000          บาท

2.1  ค่าใชส้อย รวม 55,000          บาท

2.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม บาท

(1) โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

จ านวน 25,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเล้ียงรับรองการประชุม คําวัสดุอุปกรณ์ เพือ่จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  เชํน  คําปูายโครงการ คําจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ 

ทีเ่กี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ  

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก๎ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 263  ข๎อ 12

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

677,220                  

  



- หน้า 85 -       

(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก๎ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564   หน๎า 263  ข๎อ 11

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

  



- หน้า 86 -       

งานบริหารงานคลัง รวม บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,903,880      บาท

 1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 2,903,880      บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,631,480      บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี 

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน 8  อัตรา  

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

  1.1.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200          บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราว  เงินเพิม่คําวิชา (พ.ค.ว) ฯลฯ

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12 เดือน

 - เพือ่จํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง

ให๎กับข๎าราชการทีไ่ด๎รับเงินประจ าต าแหนํงตามกฎหมายวําด๎วยเงินประจ าต าแหนํง

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน 

  1.1.3 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200          บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงนักบริหารงานคลัง    (ผ๎ูอ านวยการกองคลัง)

เงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

  1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง   จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

  1.1.5  เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎างทัว่ไป

จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

3,551,680                
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2. งบด าเนินงาน รวม 647,800        บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 164,800        บาท

2.1.1  ค่าเชา่บ้าน จ านวน 154,800        บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชํา / คําเชําซ้ือบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ซ่ึงมีสิทธิเบิกคําเชํา / คําเชําซ้ือบ๎านได๎

2.1.2 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ทีม่ีสิทธิเ์บิกได๎  

2.2 ค่าใชส้อย รวม 383,000        บาท

 2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 288,000        บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 288,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติหน๎าทีข่องกองคลัง

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347

ลงวันที ่8 กันยายน 2560

2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 75,000          บาท

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร   

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559

(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตําง ๆ

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่นและผ๎ูได๎รับการแตํงต้ังหรือมีค าส่ังจากนายกเทศมนตรี

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําใช๎จําย

ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559  
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(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนทีป่ระจ าปี 2562 จ านวน 5,000            บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริการ

จัดเก็บภาษีเคล่ือนทีป่ระจ าปี 2562

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน๎า 270 ข๎อ 26

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6

(4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดท าเอกสารฐานข๎อมูลและส่ิงปลูกสร๎างเพือ่รองรับ

การจัดเก็บภาษีรายได๎และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข๎อง

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 

เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 39 ข๎อ5 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   รวม 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นรายจํายเพือ่ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพือ่ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ

ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ทีอ่ยูํในความรับผิดชอบ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี

ในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค
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    2.3 ค่าวัสด ุ รวม 100,000        บาท

2.3.1 วัสดสุ านักงาน  จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่อ านวยความสะดวกในการ 

ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 และ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.2 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 15,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน  

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 179 

ลงวันที ่9 เมษายน  2561 

2.3.3 วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.4 วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000            บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี

ในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค
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รวม 805,840    บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 497,040      บาท

1. งบบุคลากร รวม 497,040        บาท

    1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 497,040        บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 178,200        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี  

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่นโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน   

จ านวน 1 อัตรา

1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 291,420        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง  จ านวน 2 อัตรา 

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน 

    1.1.3  เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 27,420          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของ

พนักงานจ๎าง  จ านวน 2 อัตรา 

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งานปูองกันภยัฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 308,800      บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 308,800        บาท

1.1 ค่าตอบแทน รวม 16,800         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวม 16,800         บาท

 - เพื่อจาํยเป็นคําตอบแทน อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7271 

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

  1.2 ค่าใชส้อย รวม 262,000        บาท

1.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 192,000        บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 192,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติหน๎าทีใ่นการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นทีไ่ด๎รับมอบหมาย

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347

ลงวันที ่8 กันยายน 2561

1.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวม 70,000          บาท

(1) โครงการปูองกันและลดอุบัตเิหตบุนท้องถนนชว่งเทศกาลขึ้นปีใหม ่ประจ าปี 2562

จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท๎องถนน  

ชํวงเทศกาลขึ้นปีใหมํ พ.ศ. 2562

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634  

ลงวันที ่22  กันยายน 2557 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว661 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.2561-2564   หน๎า 249 ข๎อ 2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5
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(2) โครงการปูองกันและลดอุบัตเิหตบุนท้องถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์ ประจ าปี 2562

จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท๎องถนน

ชํวงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี 2562

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที ่22  กันยายน 2557

และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว661ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.2561-2564   หน๎า 249 ข๎อ 3

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

  (3) โครงการซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาอัคคีภัย จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการซ๎อมแผนปูองกันและ 

บรรเทาอัคคีภัยให๎กับเยาวชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลสันทราย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการ

จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 38 ข๎อ1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5

(4) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการ

จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564  หน๎า 250 ข๎อ 5

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  
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1.3 ค่าวัสด ุ รวม 30,000          บาท

1.3.1 วัสดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 10,000         บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตํงกายทีใ่ช๎อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1248  

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

1.3.2 วัสดเุครื่องดบัเพลิง จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  

และวัสดุตําง ๆ ทีใ่ช๎ในการปูองกันระงับอัคคีภัย ฯลฯ   

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561
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รวม 12,102,914  บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,505,890   บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,803,240      บาท

    1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,803,240      บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,641,240      บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี  

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่นโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  จ านวน 5 อัตรา 

  1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000          บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของผ๎ูอ านวยการกองการศึกษาฯ

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

 - เพือ่จํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง

ให๎กับข๎าราชการทีไ่ด๎รับเงินประจ าต าแหนํงตามกฎหมายวําด๎วยเงินประจ าต าแหนํง

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน 

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 1 อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

    1.1.4 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

แผนงานการศึกษา
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2. งบด าเนินงาน รวม 702,650        บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 78,600          บาท

2.1.1  ค่าเชา่บ้าน จ านวน 69,600          บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชํา / คําเชําซ้ือบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ซ่ึงมีสิทธิเบิกคําเชํา / คําเชําซ้ือบ๎านได๎

2.1.2 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 9,000            บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ทีม่ีสิทธิเ์บิกได๎

2.2 ค่าใชส้อย รวม 504,050        บาท

    2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 212,000        บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 212,000        บาท

คําถํายเอกสาร  ,  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําโฆษณาและเผยแพรํ

คําจ๎างบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติหน๎าทีข่ับรถและคําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8 กันยายน 2560

2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 267,050        บาท

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร   

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น ฉบับที ่3 พ.ศ.2559

(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตําง ๆ

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่นและผ๎ูได๎รับการแตํงต้ังหรือมีค าส่ังจากนายกเทศมนตรี

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําใช๎จําย

ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559
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(3) โครงการวันแมแ่ห่งชาต ิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 35,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันแมํแหํงชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564   หน๎า 29  ข๎อ 4

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ข๎อ 3

(4) โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ ทีจ่ัดขึ้นทุกวันเสาร์

ที ่2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 หน๎า 12  ข๎อ 9

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ข๎อ 2

 (5) โครงการรักการอ่าน จ านวน 62,050          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ สํงเสริมการเรียนร๎ูนอกระบบให๎กับประชาชน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.5/ว1650 

ลงวันที ่21 สิงหาคม 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   

เพิม่เติม เปล่ียนแปลง คร้ังที ่3 หน๎า 33 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3  
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 2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม 25,000          บาท

(1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน จ านวน 25,000          บาท

เพือ่จํายเป็นรายจํายเพือ่ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพือ่ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี

ในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค

2.3 ค่าวัสด ุ รวม 120,000        บาท

2.3.1 วัสดสุ านักงาน  จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.2 วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  

ทีใ่ช๎อ านวยความสะดวกแกํการปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.3 วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
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2.3.4 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน  

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที ่9  เมษายน 2561
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งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,597,024   บาท

1. งบบุคลากร รวม 3,170,380      บาท

    1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 3,170,380      บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,615,290      บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลสันทราย

สังกัดโรงเรียนเทศบาลสันทราย

จ านวน 4 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

 - เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลต าบลสันทราย  จ านวน  5  อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

    1.1.2  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 519,090        บาท

 - เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุงคําตอบแทนพนักงานจ๎าง

สังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลสันทราย

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

 - เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุงคําตอบแทน 

พนักงานจ๎างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

    1.1.3 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000          บาท

 - เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลสันทราย โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

 - เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
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2. งบด าเนินงาน รวม 4,062,644      บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 15,000          บาท

2.1.1 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาลทีม่ีสิทธิเ์บิกได๎

2.2 ค่าใชส้อย รวม 2,495,080      บาท

    2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 1,168,000      บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,168,000      บาท

คําถํายเอกสาร  , คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ ,   คําก าจัดส่ิงปฏิกูล 

คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติหน๎าทีใ่นการดูแลเด็ก ในโรงเรียน

เทศบาลต าบลสันทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8 กันยายน 2560

  2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวม 1,327,080      บาท

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย จ านวน 980,690        บาท

1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการบริหารสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   

เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 33 ข๎อ 2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3

 ให้เบิกหักผลักส่งเขา้บัญชเีงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ประกอบดว้ย

(1.1) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน จ านวน 5,000            บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง คร้ังที ่1 หน๎า 10  ข๎อ 5

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ข๎อ 3
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 (1.2) โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา จ านวน 35,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย สํงเสริมการจัดท ากิจกรรมตําง ๆ

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย และคําใช๎จําย อื่น ๆ ทีเ่ป็นการเพิม่โอกาสให๎กับนักเรียน

ได๎มีมาตรฐานด๎านการศึกษา

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน๎า 233 ข๎อ 12 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3

 (1.3) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 492,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

คนละ 20 บาท  จ านวน 200 วัน

 (1.4) ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000          บาท

 (1.5) ค่าใชจ้่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 9,600            บาท

(1.6) ค่าใชจ้่ายในการรณรงค์การปูองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา จ านวน 21,000          บาท

(1.7) ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน จ านวน 50,000          บาท

(1.8) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกอบดว้ย จ านวน 348,090        บาท

 - คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 123 คน คนละ 850 บาท จ านวน 209,100         บาท

ตํอภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน

 - คําอุปกรณ์การเรียน จ านวน 123 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน 2 ภาคเรียน   24,600           บาท

 - คําหนังสือเรียน จ านวน 123 คน คนละ 200 บาท/ปี จ านวน 24,600           บาท

 - คําเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 123 คน คนละ 300 บาท/ปี จ านวน 36,900         บาท

 - คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน จ านวน 123 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน

จ านวน 2 ภาคเรียน จ านวน 52,890         บาท
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ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ทัง้ 4 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสองแคว ,

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสันตน้ดู่ , ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านห้วยงู ,  ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดศรีบุญเรือง)

1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 346,390        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลงวันที ่16 มิถุนายน 2561

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ ว1658 ลว.22 มีนาคม 2559

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน๎า 232 ข๎อ 11 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3

ให้เบิกหักผลักส่งเขา้บัญชเีงินฝากธนาคารในนามศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ประกอบดว้ย

 (1.1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 210,700        บาท

เพือ่จํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลต าบลสันทราย ทัง้ 4 ศูนย์ คนละ 20 บาท/วัน  จ านวน 245 วัน

 (1.2) ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทัง้ 4 ศูนย์ จ านวน 7 คน ๆ ละ 2,000 บาท/ปี

 (1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 73,100          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดการเรียนการสอน(รายหัว)แกํนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลต าบลสันทราย ทัง้ 4 ศูนย์ คนละ 1,700 บาท/ปี

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หน๎า 284 ข๎อ 1,3

สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

(1.4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใชจ้่ายในจัดการศึกษา จ านวน 48,590          บาท

ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก (ศพด.) ประกอบดว้ย

 - คําหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 8,600             บาท

 - คําอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   จ านวน 8,600             บาท

 - คําเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 12,900         บาท

 - คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 18,490         บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564   หน๎า  232 ข๎อ 11

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3
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2.3 ค่าวัสด ุ รวม 1,502,164      บาท

2.3.1 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  จ านวน 1,132,474      บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให๎แกํเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เชียงใหมํ เขต 3 ในพืน้ทีต่ าบลสันทราย

จ านวน 591 คน  คนละ  7.37  บาท จ านวน 260 วัน 

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.2561-2564   หน๎า  230 ข๎อ 5

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3

2.3.2 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย จ านวน 235,693        บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ให๎แกํเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

จ านวน 123 คน คนละ  7.37  บาท จ านวน 260 วัน

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.2561 - 2564 หน๎า 230 ข๎อ 7

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3

2.3.3 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 82,397          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให๎แกํเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสันทราย

จ านวน 43 คน คนละ  7.37  บาท จ านวน 260 วัน

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.2561 - 2564 หน๎า 230 ข๎อ67

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3

2.3.4 วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 51,600          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว เพือ่อ านวยความสะดวกแกํผ๎ูปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561
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2.4  ค่าสาธารณูปโภค  รวม 50,400          บาท

2.4.1 ค่าไฟฟูา   จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 4 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

2.4.2 ค่าน้ าประปา จ านวน 14,400          บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ าประปาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย

3. งบเงินอุดหนุน รวม 2,364,000      บาท

3.1 เงินอุดหนุน  รวม 2,364,000      บาท

3.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม 2,364,000      บาท

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนันทาราม จ านวน 360,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนันทาราม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเชียงใหมํ เขต 3 

จ านวน 90 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน  จ านวน 200 วัน

(2) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จ านวน 496,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเชียงใหมํ เขต 3 

จ านวน 124 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน  จ านวน 200 วัน

(3) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสันตน้ดู่ จ านวน 584,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันของโรงเรียนบ๎านสันต๎นดํู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเชียงใหมํ เขต 3 

จ านวน 146 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน  จ านวน 200 วัน
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(4) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง จ านวน 704,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันของโรงเรียนบ๎านห๎วยงูกลาง

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเชียงใหมํ เขต 3 

จ านวน 176 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน  จ านวน 200 วัน

(5) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสันทราย จ านวน 220,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันของโรงเรียนบ๎านสันทราย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเชียงใหมํ เขต 3 

จ านวน 55 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตํอคน  จ านวน 200 วัน

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 284 ข๎อ 2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที ่3
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รวม 2,707,850   บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,381,850   บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,189,850      บาท

1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 1,189,850      บาท

1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 649,980        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี  

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  2  อัตรา โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน   

    1.1.2  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 503,870        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง  จ านวน 4 อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน 

 1.1.3 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทัว่ไป  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

2. งบด าเนินงาน รวม 192,000        บาท

2.1  ค่าใชส้อย รวม 192,000        บาท

2.1.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 192,000        บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 192,000        บาท

คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติหน๎าทีใ่นงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลสันทราย

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8 กันยายน 2560

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,326,000   บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 986,000        บาท

1.1 ค่าใชส้อย รวม 986,000        บาท

 1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวม 986,000        บาท

(1)  โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร้างต าบลน่าอยู่  ประจ าปี พ.ศ. 2562

จ านวน 130,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร๎างต าบลนําอยูํ 

ประจ าปี พ.ศ. 2562   

ถือปฎิบัติตามหนังสือ ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่2 หน๎า 8 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4

(2)  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 90,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุม

โรคไข๎เลือดออก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ถือปฎิบัติตามหนังสือ ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 35 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3
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(3)  โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ จ านวน 700,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลสันทราย ประจ าปี 2561

เชํน คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน๎าทีง่านกู๎ชีพ คําวัสดุเคร่ืองแตํงกาย คําวัสดุอุปกรณ์

และเวชภัณฑ์ประจ าศูนย์กู๎ชีพ คําใช๎จํายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

เจ๎าหน๎าทีกู่๎ชีพ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการฯ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว2826 ลงวันที ่17 กันยายน 2553

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 37 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6

(4)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 66,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ๎า    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5   กรกฎาคม 2561

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 35 ข๎อ 2 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

3. งบเงินอุดหนุน รวม 340,000        บาท

3.1 เงินอุดหนุน รวม 340,000        บาท

3.1.1 เงินอุดหนุน รวม 340,000        บาท

1. เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 340,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที ่1-17 

ตามโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํบ๎านละ 20,000 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0810.2/ว3028 

ลงวันที ่6  มิถุนายน 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561 - 2564   เพิม่เติม เปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 47 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  
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รวม 13,464,090  บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม    3,521,490 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,167,990      บาท

    1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 2,167,990      บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,828,560      บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี  

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน 6  อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน   

1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของ

 - นักบริหารงานชําง (ผ๎ูอ านวยการกองชําง)

 - หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง

 เพือ่จํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง

ให๎กับข๎าราชการทีไ่ด๎รับเงินประจ าต าแหนํงตามกฎหมายวําด๎วยเงินประจ าต าแหนํง

ยกเว๎นข๎าราชการซ่ึงได๎รับเงินประจ าต าแหนํง โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน 

  1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 254,670        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง   จ านวน 2 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน

 1.1.4 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,760          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง

จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

แผนงานเคหะและชมุชน 
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2. งบด าเนินงาน รวม 1,353,500      บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 230,000        บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 50,000          บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ๎าง

คณะกรรมการตรวจการจ๎างและผ๎ูควบคุมงานกํอสร๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

    2.1.2 ค่าเชา่บ้าน จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชํา/คําเชําซ้ือบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

ซ่ึงมีสิทธิเบิกคําเชํา/คําเชําซ้ือบ๎าน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําเชําบ๎านพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559

    2.1.3 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่นทีม่ีสิทธิเ์บิกได๎

2.2 ค่าใชส้อย รวม 550,000        บาท

2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 400,000        บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 400,000        บาท

คําถํายเอกสาร  ,  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 

คําจ๎างบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานในหน๎าทีข่องกองชําง

และงานอื่นทีไ่ด๎รับมอบหมาย

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8 กันยายน 2560

2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวม 30,000          บาท

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และ ผ๎ูทีไ่ด๎รับการแตํงต้ัง 

หรือมีค าส่ังจากนายกฯ ให๎เดินทางไปปฏิบัติราชการ

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําใช๎จําย

ในการเดินทางไปราชการ  ของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตําง ๆ

ของพนักงานสํวนท๎องถิ่นและผ๎ูได๎รับการแตํงต้ังหรือมีค าส่ังจากนายกเทศมนตรี

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําใช๎จําย

ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559

2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 120,000        บาท

(1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน จ านวน 120,000        บาท

เพือ่จํายเป็นรายจํายเพือ่ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพือ่ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ

ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ทีอ่ยูํในความรับผิดชอบ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที ่ที ่มท 0808.2/ว1555 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2560 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะ

คําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค

2.3 ค่าวัสด ุ รวม 573,500        บาท

2.3.1 วัสดสุ านักงาน  จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลว 27 มิถุนายน 2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.2 วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลว 27 มิถุนายน 2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561
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2.3.3 วัสดกุ่อสร้าง รวม 120,500        บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุส าหรับการกํอสร๎างและน าไปซํอมแซมส่ิงกํอสร๎าง 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลว 27 มิถุนายน 2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

2.3.4 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 300,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน  

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี

ในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว179  ลงวันที ่9  เมษายน 2561

2.3.5 วัสดไุฟฟูาและวิทยุ  จ านวน 90,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุส าหรับอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน๎าที ่

เชํน  หลอดไฟ  สตาร์เตอร์  หัวแร๎งไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา  เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา  

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา  เคร่ืองประจุไฟ  ฯลฯ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลว 27 มิถุนายน 2559

2.3.6 วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 3,000            บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว  ส าหรับอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติหน๎าทีแ่ละการให๎บริการประชาชน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลว 27 มิถุนายน 2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561  
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งานไฟฟูาและถนน  รวม 7,684,600   บาท

1. งบลงทุน   รวม 7,684,600      บาท

1.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง  รวม 7,684,600      บาท

1.1.1 อาคารตา่ง ๆ รวม 1,200,000      บาท

(1) โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย จ านวน 400,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างร้ัว

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ความยาว 187 เมตร 

ความสูง 1.20  เมตร พร๎อมประตูเข๎าออก 2 ชุด

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 44 ข๎อ 5

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย จ านวน 400,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างอาคาร

ศูนย์ฟืน้ฟูกายภาพบ าบัด เทศบาลต าบลสันทราย

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร  ความยาว 12.00 เมตร

พืน้ที ่48.00 ตารางเมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 43 ข๎อ 4

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(3) โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทราย จ านวน 400,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะ เทศบาลต าบลสันทราย

ห๎องน้ าชาย จ านวน 3 ห๎อง ห๎องน้ าหญิง จ านวน 4 ห๎อง ห๎องน้ าผ๎ูพิการ จ านวน 1 ห๎อง

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 44 ข๎อ 6

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  
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1.1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 5,602,400      บาท

(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายล าน้ าฮ่อง หมู่ 1 บ้านแมม่าว   จ านวน 350,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.

สายล าน้ าฮํอง หมูํ 1 บ๎านแมํมาว

ขนาดความกว๎าง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

 เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 4 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

 (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 5 จ านวน 350,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 2 

บ๎านนันทาราม ซอย 5  ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร

ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 5 ข๎อ 8 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ หมู่ 3 บ้านสันทราย ซอย 13    

จ านวน 300,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ หมูํ 3 

บ๎านสันทราย ซอย 13 ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 7 ข๎อ 22

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1
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(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่4  บ้านห้วยงูนอก ถนนสายหลัก จ านวน 338,400        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่4  

บ๎านห๎วยงูนอก ถนนสายหลัก ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร 

 ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 9 ข๎อ 37

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่5  บ้านห้วยงูใน ซอย 4/1 จ านวน 300,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที ่5

บ๎านห๎วยงูใน ซอย 4/1 

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 13 ข๎อ 75

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านตน้ส้าน ซอย 5 เชื่อม หมู่ 7 บ้านสองแคว 

จ านวน 300,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 6  

บ๎านต๎นส๎าน  ซอย 5 เชื่อมหมูํ 7 บ๎านสองแคว

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 17 ข๎อ 106

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1
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(7) โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 7 บ้านสองแคว ซอย 2 135,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมูํ 7 บ๎านสองแคว ซอย 2 

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 18 ข๎อ 115

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  หมู่ 8  บ้านสันตน้ดู่ ซอย 5 พร้อมขยายไหล่ทาง
จ านวน 368,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  หมูํ 8  

บ๎านสันต๎นดํู ซอย 5 พร๎อมขยายไหลํทาง ขนาดความกว๎าง 0.50 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 19 ข๎อ 124

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  หมู่ 9  บ้านห้วยงูกลาง ซอย 6     จ านวน 475,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  

หมูํ 9  บ๎านห๎วยงูกลาง ซอย 6

ขนาดความกว๎าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ยาว 125.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 20 ข๎อ 127

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1
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 (10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 10 บ้านสบมาว ซอยหัวทุง่ จ านวน 350,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 10 บ๎านสบมาว ถนนหัวทุงํ

ขนาดความกว๎าง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ยาว 85.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 20 ข๎อ 132

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 11 บ้านใหมส่ันตน้ดู่ ล าเหมอืงหนองแหย่ง

จ านวน 356,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างทํอเหล่ียม คสล. หมูํ 11 

บ๎านใหมํสันต๎นดํู ล าเหมืองหนองแหยํง  ขนาดความกว๎าง 0.80 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว 124.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 22 ข๎อ 147

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(12) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านสันปุาขา่ ซอยเขา้ปุาชา้ จ านวน 300,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 12

 บ๎านสันปุาขํา ซอยเข๎าปุาช๎า

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ความยาว 125.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 22 ข๎อ 153

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1
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(13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่13 บ้านสันหนองเขยีว ซอย 17 จ านวน 294,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

หมูํที ่13 บ๎านสันหนองเขียว ซอย 17

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 23 ข๎อ 158

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 14 บ้านใหมเ่หนือ ซอย 4 พร้อมขยายไหล่ทาง

จ านวน 350,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคสล.

หมูํ 14 บ๎านใหมํเหนือ ซอย 4  พร๎อมขยายไหลํทาง  

ขนาดความกว๎าง 0.40 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 25 ข๎อ 174

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(15) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 บ้านท่ากว้าง เชื่อม ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5  

จ านวน 336,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 15 

บ๎านทํากว๎าง เชื่อม ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 25 ข๎อ 175

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1
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(16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ซอย 7

จ านวน 400,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 16 บ๎านสันทรายเหนือ ซอย 7 

ขนาดความกว๎าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 26 ข๎อ 183

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(17) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่17 บ้านตน้ส้านใน ซอย 6 300,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่17 บ๎านต๎นส๎านใน ซอย 6

ขนาดความกว๎าง 4.00 เมตร  ความยาว 125.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ตามแบบรายการของเทศบาลต าบลสันทราย

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เติมเปล่ียนแปลงคร้ังที ่3 หน๎า 26  ข๎อ 184

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

1.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 882,200        บาท

(1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 882,200        บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษา ปรับปรุง และซํอมแซมทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง

รวมถึงรายจํายเพือ่ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงส่ิงกํอสร๎าง

ซ่ึงท าให๎ทีดิ่น ส่ิงกํอสร๎าง มีมูลคําเพิม่ขึ้น ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
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งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล  รวม 2,258,000   บาท

1. งบบุคลากร รวม 418,000        บาท

1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 418,000        บาท

1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 380,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุงคําตอบแทน

พนักงานจ๎าง จ านวน 3 อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

 1.1.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 38,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง

จ านวน 3 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

2. งบด าเนินงาน รวม 1,840,000      บาท

2.1    ค่าใชส้อย รวม 1,560,000      บาท

2.1.1   รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 1,480,000      บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,480,000      บาท

คําจ๎างบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะ จ านวน 6 คน 

และจํายเป็นคําจ๎างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยให๎กับเทศบาลต าบลเวียงฝาง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8  กันยายน 2560

2.1.2  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 80,000          บาท

(1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน จ านวน 80,000          บาท

เพือ่จํายเป็นรายจํายเพือ่ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพือ่ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ

ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ทีอ่ยูํในความรับผิดชอบ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี

ในลักษณะคําใช๎สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค
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2.2    ค่าวัสดุ รวม 280,000        บาท

2.2.1 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 260,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน  

ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว179

ลงวันที ่9 เมษยน 2561

2.2.2 วัสดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุเพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561
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รวม 840,800      บาท

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 730,800      บาท

1. งบบุคลากร รวม 538,800        บาท

    1.1   เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 538,800        บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 538,800        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นและเงินปรับปรุงประจ าปี  

และเงินปรับปรุงประจ าปีของพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2 อัตรา

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน   

2. งบด าเนินงาน รวม 192,000        บาท

2.1    ค่าใชส้อย รวม 192,000        บาท

2.1.1   รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ รวม 192,000        บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 192,000        บาท

คําจ๎างบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานในหน๎าทีส่ร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/347 ลงวันที ่8 กันยายน 2560

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000      บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 110,000        บาท

1.1   ค่าใชส้อย รวม 110,000        บาท

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 110,000        บาท

(1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชพีผู้สูงอายุต าบลสันทราย จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย  

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ

การเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 210 ข๎อ 32 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2

(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชพีผู้พิการต าบลสันทราย จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพผ๎ูพิการต าบลสันทราย  

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ

การเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 210 ข๎อ 32 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2
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(3) โครงการส่งเสริมอาชพีกลุ่มสตรีแมบ่้านต าบลสันทราย จ านวน 20,000          บาท
เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมอาชีพกลํุมสตรีแมํบ๎านต าบลสันทราย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ

การเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 211 ข๎อ 34

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2

(4) โครงการอบรมล้อมรัก ล้อมรั้ว  ครอบครัวเขม้แขง็ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการล๎อมรัก ล๎อมร้ัว ครอบครัวเข๎มแข็ง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15  กรกฎาคม  2559

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ

การเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 243   ข๎อ 2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2
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รวม 720,000      บาท

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 340,000      บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 340,000        บาท

1.1   ค่าใชส้อย รวม 340,000        บาท

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 340,000        บาท

(1) โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชน สร้างความปรองดองและสมานฉนัท์

จ านวน 300,000        บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาประชาชนสร๎างความปรองดองและสมานฉันท์

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน

กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564  หน๎า 235 ข๎อ 6

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

(2) โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชนสร้างภูมคุ้ิมกันยาเสพตดิ ประจ าปี 2562    จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด ประจ าป ี2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 235 ข๎อ  4 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 335,000      บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 320,000        บาท

1.1 ค่าใชส้อย รวม 320,000        บาท

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 320,000        บาท

(1) โครงการประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุต าบลสันทราย  ประจ าปี 2562  จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประเพณีรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุ

ต าบลสันทราย  ประจ าปี 2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 222 ข๎อ  11 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

(2) โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน ประจ าปี 2562 จ านวน 15,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการธรรมะสัญจร 

 ส าหรับประชาชน ประจ าปี 2562  

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย

ในการฝึกอบรมและการเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 223 ข๎อ  12 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3
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(3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลสันทราย ประจ าปี 2562 จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต าบลสันทราย  

ประจ าปี 2562 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ

การเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที ่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 222 ข๎อ  10 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

(4) โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2562 จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหลํอเทียนและถวายเทียนพรรษา

ให๎กับวัดในเขตเทศบาลต าบลสันทราย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 221 ข๎อ  8 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

(5) โครงการจัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาตลิุ่มน้ าฝาง จ านวน 20,000          บาท

ประจ าปี 2562

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการต้ังธรรมหลวง

เทศน์มหาชาติลํุมน้ าฝาง  ประจ าปี 2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 224 ข๎อ  15 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3
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(6) โครงการบวงสรวงสักการะพระเจ้าฝางพระนางสามผิว จ านวน 5,000            บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการบวงสรวงสักการะพระเจ๎าฝาง พระนางสามผิว

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 225 ข๎อ  16 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

2.  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000          บาท

2.1  เงินอุดหนุน รวม 15,000          บาท

2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 15,000          บาท

(1) อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง จ านวน 15,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง 

ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี  2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 283 ข๎อ  1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวม 45,000    บาท

1. งบเงินอุดหนุน รวม 45,000          บาท

1.1 เงินอุดหนุน  รวม 45,000          บาท

1.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม 45,000          บาท

(1) อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝาง จ านวน 45,000          บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝางตามโครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 282 ข๎อ  2

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1

(2) อุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ

ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ คร้ังที ่41 

ประจ าปี 2560 จังหวัดเชียงใหมํ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 มถุินายน  2559
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รวม 477,720      บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 472,720      บาท

1. งบบุคลากร รวม 342,720        บาท

    1.1 เงินเดอืน (ฝุายประจ า) รวม 342,720        บาท

    1.1.1 เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 342,720        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี  จ านวน 1 อัตรา 

และเงินปรับปรุงประจ าปีของพนักงานสํวนท๎องถิ่น

โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  

2. งบด าเนินงาน รวม 130,000        บาท

2.1 ค่าใชส้อย รวม 100,000        บาท

2.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 100,000        บาท

(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลสันทราย

จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลสันทราย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 

การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 129 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

 2.2 ค่าวัสด ุ รวม 30,000          บาท

2.2.1 วัสดกุารเกษตร  จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เชํน พันธุพ์ืช  

ต๎นไม๎  พันธุไ์ม๎ดอกไม๎ประดับ  ปุย๋  สารเคมีปูองกัน

และปราบศัตรูพืช วัสดุเคร่ืองปลูกตําง ๆ วัสดุเพาะช า 

ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็น

แผนงานการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ รวม 5,000         บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 5,000            บาท

1.1 ค่าใชส้อย รวม 5,000            บาท

1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(1) โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร

จ านวน 5,000            บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดํวนทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2/119 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 127 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3
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งานงบกลาง รวม บาท

รวม 26,101,866    บาท

1. ค่าช าระหน้ีเงินตน้ จ านวน 1,078,070      บาท

เพือ่ช าระเป็นเงินต๎น เงินกู๎จากเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล 

ตามสัญญากู๎เงินเลขที ่1733/53/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 จ านวน 209,353.22 บาท

ตามสัญญากู๎เงินเลขที ่1762/82/2560 ลงวันที ่27 กันยายน 2560 จ านวน 868,711.20 บาท

2. ค่าช าระดอกเบีย้ จ านวน 370,770        บาท

เพือ่ช าระดอกเบีย้เงินกู๎จากเงินทุนสํงเสริมกิจการเทศบาล 

ตามสัญญากู๎เงินเลขที ่1733/53/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 จ านวน 72,000 บาท

ตามสัญญากู๎เงินเลขที ่1762/82/2560 ลงวันที ่27 กันยายน 2560 จ านวน 298,764 บาท

3.   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 136,560        บาท

เพือ่สํงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร๎อยละห๎า พร๎อมหักคําตอบแทน

ของพนักงานจ๎างสํงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 

ส านักงาน ก.จ. กท.และก.อบต.ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว9  ลงวันที ่22 มกราคม 2557 

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 280  ข๎อ 3 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

4.   เบีย้ยังชพีผู้ปุวยเอดส์  จ านวน 540,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์  

หมูํที ่ 1 - 17  จ านวน 90 คน คนละ  500.- บาท / เดือน

เป็นเวลา  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 244  ข๎อ 4 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

แผนงานงบกลาง 

26,101,866                 

    งบกลาง
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5.  เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ  จ านวน 19,063,200    บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนการสร๎างหลักประกันรายได๎

ให๎แกํผ๎ูสูงอายุในต าบลสันทราย หมูํที ่1 - 17 จ านวน 2,415 คน

เป็นเวลา  12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

การจํายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2552

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564   หน๎า 244  ข๎อ 5 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

6.  เบีย้ยังชพีคนพิการ จ านวน 3,561,600      บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผ๎ูพิการหรือทุพพลภาพ

ในต าบลสันทราย หมูํที ่1 - 17 จ านวน 340 คน คนละ 800 ตํอเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจํายเงินเบีย้ความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0801.3/ว3009 ลงวันที ่24 มิถุนายน  2559

เร่ือง แนวทางการจํายเงินเบีย้ยังชีพผ๎ูพิการ

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561-2564   หน๎า 245  ข๎อ 6 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3

7.   เงินส ารองจ่าย จ านวน 125,400        บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าได๎

โดยให๎ต้ังจํายให๎เพียงพอตํอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให๎น าเงิน

ส ารองจํายไปใช๎จํายเพือ่กรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา

ความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมเทํานั้น 

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0313.4/ว667 ลว 12 มีนาคม 2545

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลว 19 มิถุนายน 2558

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3215 ลว 6 มิถุนายน 2559
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8.   รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ านวน 1,226,266      บาท

8.1 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถ่ิน จ านวน 371,360        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสันทราย

โดยค านวณจากจ านวนประชากร ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2558  จ านวน 11,824 คน ๆ ละ 45 บาท 

เทศบาลสมทบเงินไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตามหนังสือ สปสช.31/ว0344 ลว 6 ตุลาคม 2558 

ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติสํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและ  

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพืน้ที ่พ.ศ. 2557ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2557

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 - 2564   หน๎า 285 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  

8.2 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 53,500          บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 

โดยต้ังจํายไว๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจ าปีทีผํ่านมา ยกเว๎นเงินกู๎ 

เงินจํายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทัง้นี้ไมํเกิดเจ็ดแสนห๎าหมื่นบาท ตามข๎อบังคับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ข๎อ 16 

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 - 2564   หน๎า 280 ข๎อ 4 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6  

8.3  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน  จ านวน 691,406        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  

ออกตามความในพระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500  

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2536 

ในอัตราร๎อยละ  2  ของงบประมาณรายรับงบประมาณรายจํายประจ าปีโดยมิต๎องน ารายรับจาก

หมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร  เงินกู๎ และเงินทีม่ีผ๎ูอุทิศให๎ มารวมค านวณด๎วย

ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

ดํวนมาก ที ่มท 0808.5/ ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 41 

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว2305 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2561

ปรากฎในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 - 2564   หน๎า 280 ข๎อ 1 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ํประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6    
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 8.4  ค่าใชจ้่ายในกิจการจราจร จ านวน 10,000          บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการจัดหาอุปกรณ์ในส่ิงทีป่ระชาชนได๎รับประโยชน์โดยตรง 

เชํน การทาสีตีเส๎น แผงกั้นจัดท าปูายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ทีใ่ช๎ในการควบคุมการสัญจร 

และอื่น ๆ ทีม่ีลักษณะดังกลําว

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

 8.5  เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชนต าบลสันทราย จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสันทราย

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0891.4/ว2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553
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คําช าระดอกเบี้ย 370,770

รายจํายตามข๎อผูกพนั

คําใช๎จํายในกิจการจราจร 10,000

เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงํ

ประเทศไทย

53,500

เงินสมทบกองทนุระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ๎งถิ่น

371,360

เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสันทราย 100,000

เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส์ 540,000

คําช าระหนี้เงินต๎น 1,078,070

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 136,560

เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ 19,063,200

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ

สํวนทอ๎งถิ่น (กบท.)

691,406

เงินส ารองจําย 125,400

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 3,561,600

แผนงาน

1,078,070

136,560

3,561,600

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

371,360

100,000

10,000

53,500

370,770

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

540,000

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

691,406

125,400

19,063,200

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

งบกลาง

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก /    

รองนายก

180,000 180,000

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

สํวนทอ๎งถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสํวน

ต าบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินคําตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000 180,000

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 634,670 503,870 627,090 291,420 678,140 2,735,190

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 151,200 151,200

เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 62,760 36,000 48,000 27,420 48,000 222,180

เงินเดือนพนักงาน 342,720 538,800 1,828,560 649,980 4,256,530 178,200 5,938,560 13,733,350

เงินประจ าต าแหนํง 60,000 42,000 296,400 398,400

เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร 30,000 24,000 99,900 153,900

คําตอบแทนผ๎ูปฏบิติัราชการอันเปน็

ประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

50,000 16,800 950,000 1,016,800

คําเชําบา๎น 150,000 69,600 350,400 570,000

ค่าตอบ แทน
งบ

ด าเนินงาน

งบบคุลากร

เงนิเดือน 

(ฝุาย

การเมือง)

เงนิเดือน 

(ฝุายประจ า)



- หน้า 138 -

แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 192,000 400,000 192,000 1,380,000 192,000 1,288,000 3,644,000

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 1,480,000 90,000 1,570,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไมํ

เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกต้ัง 200,000 200,000

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 20,000 50,000 280,000 350,000

คําลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 10,000 20,000 170,000 200,000

โครงการแขํงขันกีฬาประชาชน สร๎างความ

ปรองดองและสมานฉันท์

300,000 300,000

โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนสร๎างภมูิค๎ุมกัน

ยาเสพติด ประจ าป ี2562

40,000 40,000

โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร๎างต าบลนํา

อยูํ ประจ าป ีพ.ศ.2562

150,000 150,000

โครงการจัดงานประเพณีต้ังธรรมหลวงเทศน์

มหาชาติลํุมน้ าฝาง ประจ าป ี2562

20,000 20,000

โครงการจัดงานวนัเทศบาล 5,000 5,000

โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพนัธ์

การทอํงเที่ยวพร๎อมของดีประจ าต าบล   สัน

ทราย ประจ าป ีพ.ศ.  2562

40,000 40,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการซ๎อมแผนปอูงกันและบรรเทา   สา

ธารณภยั

30,000 30,000

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทอ๎งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. 2561-2564)

25,000 25,000

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน 10,000 10,000

โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน 

ประจ าป ี2562

15,000 15,000

โครงการนักเรียนสีขาวโตไปไมํโกง 20,000 20,000

โครงการบวงสรวงสักการะพระเจ๎าฝางพระ

นางสามผิว

5,000 5,000

โครงการปกปอูงสถาบนัส าคัญของชาติ 10,000 10,000

โครงการประเพณีรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุต าบล

สันทราย ประจ าป ี2562

150,000 150,000

โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ๎าอยูํหวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร

5,000 5,000

โครงการปอูงกันและแก๎ไขปญัหาหมอกควนั

และไฟปาุ

20,000 20,000

โครงการปอูงกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 100,000 100,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุบนทอ๎ง

ถนนชํวงเทศกาลขึ้นปใีหมํ ประจ าป ี2562

10,000 10,000

โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุบนทอ๎ง

ถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าป ี2562

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต าบล

สันทราย ประจ าป ี2562

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพฒันาอาชีพ

ผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย

50,000 50,000

โครงการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บ

รายได๎

20,000 20,000

โครงการพฒันาศักยภาพระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

700,000 700,000

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริการจัดเก็บ

ภาษเีคล่ือนที่ประจ าป ี2562

5,000 5,000

โครงการรักการอําน 62,050 62,050

โครงการวนัแมํแหงํชาติ ประจ าปงีบประมาณ

 พ.ศ.2562

35,000 35,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน

ในการบริหารทอ๎งถิ่น (การประชุมสภา

พลเมือง)

20,000 20,000

โครงการสํงเสริมพฒันาการเด็กและเยาวชน

ต าบลสันทรายเติบโตสมวยั ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

100,000 100,000

โครงการสํงเสริมพฒันาศูนย์บริการและ

ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลสันทราย

100,000 100,000

โครงการสํงเสริมและพฒันาทกัษะชีวติของ

เด็กและเยาวชนต าบลสันทราย

30,000 30,000

โครงการสํงเสริมและพฒันาอาชีพผ๎ูพกิาร

ต าบลสันทราย

10,000 10,000

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดท า

แผนพฒันาทอ๎งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)

30,000 30,000

โครงการสํงเสริมอาชีพกลํุมสตรีแมํบา๎น

ต าบลสันทราย

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสันทราย

980,690 980,690

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลต าบลสันทราย ทั้ง 4 ศูนย์

346,390 346,390

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค

พษิสุนัขบา๎

36,000 36,000

โครงการหลํอเทยีนและถวายเทยีนจ าน า

พรรษา ประจ าป ี2562

100,000 100,000

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผ๎ูน าชุมชน 400,000 400,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 200,000 25,000 140,000 365,000

วสัดุเคร่ืองแตํงกาย 20,000 10,000 30,000

วสัดุยานพาหนะและขนสํง 20,000 55,000 75,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 20,000 110,000 160,000

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 90,000 20,000 110,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 560,000 50,000 415,000 1,025,000

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 20,000

วสัดุงานบา๎นงานครัว 3,000 51,600 100,000 154,600

คําอาหารเสริม (นม) 1,450,564 1,450,564

วสัดุการเกษตร 30,000 30,000

วสัดุกํอสร๎าง 120,500 120,500

งบ

ด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

วสัดุส านักงาน 30,000 30,000 190,000 250,000

ค่าวัสดุ วสัดุอื่น 10,000 10,000

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 30,000

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 14,400 30,000 44,400

คําไฟฟาู 36,000 300,000 336,000

คําบริการไปรษณีย์ 26,000 26,000

คําบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 บา๎น

สันหนองเขียว ซอย 17

294,000 294,000

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 17 บา๎น

ต๎นส๎านใน ซอย 6

300,000 300,000

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 12 บา๎นสัน

ปาุขํา ซอยเข๎าปาุช๎า

300,000 300,000

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 15 บา๎นทาํ

กวา๎ง เชื่อม ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5

336,000 336,000

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 2 บา๎นนันทา

ราม ซอย 5

350,000 350,000

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 6 บา๎น

ต๎นส๎าน ซอย 5 เชื่อม หมูํ 7 บา๎นสองแคว

300,000 300,000

งบ

ด าเนินงาน

งบลงทนุ

ค่าที่ดิน

และ

สิ่งก่อสรา้ง

งบ

ด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าสา

ธารณปู โภค
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 4  บา๎น

หว๎ยงูนอก ถนนสายหลัก

338,400 338,400

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 5  บา๎น

หว๎ยงูใน ซอย 4/1

300,000 300,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  หมูํ 8 

 บา๎นสันต๎นดํู ซอย 5 พร๎อมขยายไหลํทาง

368,000 368,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  หมูํ 9 

 บา๎นหว๎ยงูกลาง ซอย 6

475,000 475,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. สายล า

น้ าฮํอง หมูํ 1 บา๎นแมํมาว

350,000 350,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 10 

บา๎นสบมาว ซอยหวัทุํง

350,000 350,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 11 

บา๎นใหมํสันต๎นดํู ล าเหมืองหนองแหยํง

356,000 356,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 14 

บา๎นใหมํเหนือ ซอย 4 พร๎อมขยายไหลํทาง

350,000 350,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํ 16 

บา๎นสันทรายเหนือ ซอย 7

400,000 400,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดิน

และ

สิ่งก่อสรา้ง
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน คสล. โดย

เสริมผิวแอสฟลัท ์หมูํ 3 

บา๎นสันทราย ซอย 13

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมูํ 7 บา๎นสอง

แคว ซอย 2

135,000 135,000

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกํอสร๎าง

882,200 882,200

อาคารต่าง ๆ

โครงการกํอสร๎างร้ัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

สันทราย

400,000 400,000

โครงการกํอสร๎างหอ๎งน้ าสาธารณะ เทศบาล

ต าบลสันทราย

400,000 400,000

โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์ฟื้นฟู

กายภาพบ าบดั เทศบาลต าบลสันทราย

400,000 400,000

รายจ่ายอ่ืน

คําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัยประเมินผล 

หรือพฒันาระบบตําง ๆ ซ่ึงมิใชํเพื่อการ

จัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและ/หรือ

ส่ิงกํอสร๎าง

40,000 40,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดิน

และ

สิ่งก่อสรา้ง

รายจ่ายอ่ืน
งบ

รายจ่ายอ่ืน
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แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงินอุดหนุนใหแ๎กํเทศบาลต าบลแมํขํา 20,000 20,000

เงนิอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนใหแ๎กํคณะกรรมการหมูํบา๎น 

จ านวน 17 หมูํบา๎นในเขตเทศบาลต าบลสัน

ทราย

340,000 340,000

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกองร๎อยต ารวจตระเวนชายแดนที่

 334

35,000 35,000

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบา๎น

สันต๎นดํู

584,000 584,000

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบา๎น

สันทราย

220,000 220,000

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบา๎น

หว๎ยงูกลาง

704,000 704,000

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันัน

ทาราม

360,000 360,000

เงินอุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัศรี

บญุเรือง

496,000 496,000

เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 30,000 30,000

งบเงนิ

อุดหนุน
เงนิอุดหนุน



- หน้า 147 -

แผนงาน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชมุชน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการปอูงกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง (ศป.ปส.อ.

ฝาง)

40,000 40,000

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ตาม

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ประจ าป ี

2562

15,000 15,000

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ตาม

โครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

45,000 45,000

477,720 720,000 840,800 13,464,090 2,707,850 12,102,914 805,840 15,624,920 72,846,000

งบเงนิ

อุดหนุน
เงนิอุดหนุน

รวม 26,101,866
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งานบรหิารทั่วไป

19 โครงสร๎างพื้นฐาน 6,762,600       19

20 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ตามโครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับฯ 45,000.00       6,807,600.00   10.04  20

21 โครงการสํงเสริมพฒันาการเด็กและเยาวชนต าบลสันทรายเติบโตสมวยั ประจ าป ี2561 100,000         1

22  โครงการสํงเสริมอาชีพและพฒันาอาชีพผ๎ูพกิาร 25,000           2

23  โครงการจ๎างนักเรียน / นศ. ท างานชํวงปดิภาคเรียน 15,000           3

24 โครงการสํงเสริมอาชีพกลํุมสตรีแมํบา๎นต าบลสันทราย*** 50,000           4

25  โครงการล๎อมรัก ล๎อมร้ัว ครอบครัวเข๎มแข็ง 30,000           220,000         0.32    5

26 โครงการวนัแมํแหงํชาติ ประจ าป ี2561 35,000          1

27 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 872,240         2

28 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 284,600         3

29 (1) อุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันันทาราม จ านวน 107 คนๆ ละ 200 วนัๆ ละ 20 บาท 428,000         4

30 (2) อุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัศรีบญุเรือง จ านวน 138 คนๆ ละ 200 วนัๆ ละ 20 บาท 552,000         5

31 (3) อุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบา๎นสันต๎นดํู จ านวน 162 คนๆ ละ 200 วนัๆ ละ 20 บาท 648,000         6

32 (4) อุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบา๎นหว๎ยงูกลาง จ านวน 181 คนๆ ละ 200 วนัๆ ละ 20 บาท724,000         7

33 (5) อุดหนุนคําอาหารกลางวนัโรงเรียนบา๎นสันทราย จ านวน 73 คนๆ ละ 200 วนัๆ ละ 20 บาท 292,000         8

34 โครงการสํงเสริมและพฒันาจิตอาสาดูแลผ๎ูสูงอายุ 30,000           9

35 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา๎ 10,000           10

36  อุดหนุนวสิาหกิจฯสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย 170,000         11

37 - โครงการแขํงขันกีฬาทอ๎งถิ่นปรองดองสมานฉันทต๎์านยาเสพติดอ าเภอฝาง ประจ าป ี2561 400,000         12

38 - โครงการแขํงขันกีฬาสัมพนัธเ์ยาวชนในเขตต าบลสันทราย ประจ าป ี2561 40,000           13

39 - โครงการประเพณีรดน้ าด าหวัผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย ประจ าป ี2561 150,000         14

40 - โครงการอบรมธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน ประจ าป ี2561 15,000           15

41 - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต าบลสันทราย ประจ าป ี2561 30,000           16

42 - โครงการหลํอเทยีนและถวายเทยีนจ าน าพรรษา ประจ าป ี2561 100,000         17

43 - โครงการต้ังธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลํุมน้ าฝาง ประจ าป ี2561 20,000           18

44 - โครงการสํงเสริมศูนย์ศิลปะวฒันธรรมลํุมน้ าฝาง  ประจ าป ี2561 10,000           19

45 - โครงการบวงสรวงพระเจ๎าฝางพระนางสาวผิว 5,000             20

46 - อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์ 15,000           21

47 โครงการปอูงกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 90,000           22

48 โครงการสํงเสริมและสนับสนุนจุดสาธติศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีฯ 35,000           23

49 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูด๎านการเกษตร 50,000           24

50 โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิฯ 10,000           5,015,840       7.40    25

51 โครงการจัดการขยะแบบยั่งยืนสร๎างต าบลนําอยูํ 100,000         100,000         0.15    1

52 โครงการปกปอูงสถาบนัส าคัญของชาติ 10,000           1

53 โครงการปอูงกันและแก๎ไขปญัหายาเสพติด ต.สันทราย 20,000           2

54 โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารทอ๎งถิ่น(สภาพลเมือง) 40,000           3
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55 โครงการพฒันาศักยภาพคณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพขององค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

100,000         4

56 อุดหนุนศป.ปส.อ.ฝางตามโครงการปอูงกันและปราบปรามฯพท.ฯอ.ฝาง 40,000           5

57 อุดหนุนตชด.334 ตามโครงการการศึกษาฯ(DARE) 35,000           6

58 โครงการชุมชนต๎นแบบด๎านความปลอดภยัทางถนนของต าบลสันทราย 20,000           7

59 โครงการซ๎อมแผนปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ประจ าป ี2561 20,000           8

60 โครงการปอูงกันและแก๎ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุ 20,000           9

61 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุบนทอ๎งถนนชํวงเทศกาลปใีหมํ 20,000           10

62 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุบนทอ๎งถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ 20,000           11

63 โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน 30,000           375,000         0.55    12

64 โครงการจัดนิทรรศการของดีเมืองฝาง 40,000           1

65 โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐยุคใหมํ 30,000           2

66 โครงการอบรมกฎหมายแนวทางปฏบิติัเกี่ยวกับงานสภาทอ๎งถิ่น 30,000           3

67 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังานของพนักงานเทศบาลตามหลักธรรมาภบิาล 30,000           4

68 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูทางฎหมายแกํประชาชน 20,000           5

69 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝางเพื่อใช๎ในโครงการรัฐพธิี 30,000           6

70 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝางโครงการจัดงานพระราชพธิ ีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลเดช

50,000           7

71 โครงการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ๎งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 50,000           8

72 โครงการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ๎งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) 25,000           9

73  โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 15,000           10

74 โครงการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ูแกํประชาชนที่รํวมเปน็คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง 30,000           11

75 โครงการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซ้ือจัดจ๎าง 20,000           12

76 โครงการใหบ๎ริการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ประจ าป ี2561 5,000             13

77 โครงการพฒันาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู๎ชีพทรายเงิน) 700,000         1,075,000       1.59    14

13,593,440     13,593,440     

20.05             
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ภาคผนวก  ก.

แบบรับรองการจัดส่งงบประมาณ

เรื่อง  การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

1.  กรณีงบบุคลากรของขา้ราชการ

ล าดบัที่ การจ าแนกรายการค่าใชจ้่าย งบประมาณทีต่ั้ง

1 เงินเดอืนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

(1)   เงินเดือน (ข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่น) 1,555,200

(2)   เงินประจ าต าแหนํงของผ๎ูบริหาร (ข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่น) 207,360

(3)   เงินเพิม่อื่น ๆ ทีจ่ํายควบกับเงินเดือน เชํน

       -  เงินเพิม่คําวิชา  (พ.ค.ว.)

       -  เงินเพิม่พิเศษส าหรับการส๎ูรบ  (พ.ส.ร.)

       -  เงินเพิม่พิเศษคําภาษามลายู  (พ.ภ.ม.)

       -  เงินเพิม่ตํางๆ ของพนักงาน 3,561,600

(4)   เงินคําจ๎างลูกจ๎างประจ า

(5)   เงินเพิม่ตําง ๆ ของลูกจ๎าง

(6)   เงินคําจ๎างพนักงานจ๎าง 1,511,500

(7)   เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 180,000

2 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

(1)   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบีย้กันดาร/พืน้ทีเ่ส่ียงภัย/พืน้ทีพ่ิเศษ

(2)   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชํวยเหลือบุตร 725,760

(3)   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชํวยเหลือบุตร  รวมถึง  เงินทุนสนับสนุน

การศึกษาแกํบุตรข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าของกรุงเทพมหานคร

และข๎าราชการครู กรุงเทพมหานคร

(4)   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(5)    เงินตอบแทนผ๎ูปฏิบัติงานด๎านความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  

เฉพาะส าหรับข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นและลูกจ๎าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย)์

(6)   เงินเพิม่พิเศษส าหรับบุคลากรทางด๎านการแพทย์และสาธารณสุข

ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรทีไ่มํปฏิบัติเวชปฏิบัติสํวนตัว

(7)  เงินคําเชําบ๎าน 2,735,190.00   

(8)   เงินท าขวัญข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่น และลูกจ๎างซ่ึงได๎รับ



ภาคผนวก  ก.

แบบรับรองการจัดส่งงบประมาณ

เรื่อง  การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

1.  กรณีงบบุคลากรของขา้ราชการ

ล าดบัที่ การจ าแนกรายการค่าใชจ้่าย งบประมาณทีต่ั้ง

อันตรายหรือ ปุวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน๎าที่

(9)   เงินเกี่ยวกับศพข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่น และลูกจ๎างซ่ึงถึงแกํความตาย ใน

ระหวํางเดินทางไปราชการ

(10)  เงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ า

(11)   เงินชํวยเหลือคําครองชีพผ๎ูรับบ านาญของข๎าราชการ/พนักงาน  สํวนท๎องถิ่น  ทีม่ิใชํ

ต าแหนํงครู (ชคบ.) รวมถึง เงินชํวยเหลือรายเดือนผ๎ูรับบ านาญ ซ่ึงลาออกจากราชการกํอน

เกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) และเงินชํวยเหลือตามวุฒิ
(12)   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10,000           

(13)  เงินทดแทนข๎าราชการวิสามัญ

(14)   เงินส ารองส าหรับเงินเดือน และคําจ๎างทีก่ าหนดใหมํ

(15)   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) #REF!

(16)   บ าเหน็จความชอบคําทดแทน การชํวยเหลือเจ๎าหน๎าทีแ่ละ

(17)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น #REF!

รวม #REF!

 เป็นงบด๎านบุคลากร จ านวน  17,181,284 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.34 ของงบประมาณรายจํายประจ าปี

2. กรณีเงินเดือน คําตอบแทนของฝุายการเมือง

ผู้รับรอง

           งบประมาณรายจํายประจ าปี  ต้ังไว๎รวมทัง้ส้ิน   67,800,000  บาท

     -รายได๎จริงไมํรวมเงินอุดหนุนทัว่ไป ของปีลําสุดทีป่ิดบัญชีได๎แล๎วในขณะท ารํางงบประมาณรายจําย 

จ านวน 30,564,920.71  บาท

     - งบพัฒนา (ครุภัณฑ์ทีดิ่น ส่ิงกํอสร๎าง) ปีทีผํ่านมา (ปีงบประมาณทีป่ิดบัญชีทางการเงินได๎แล๎ว ขณะจัดท า

รํางงบประมาณ โดยใช๎ยอดทีป่รากฎในงบรับ-จํายจริง ทีไ่ด๎รายงานส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน)  มีจ านวน 

8,241,914 บาท

     - งบประมาณ(ครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง)ปีทีจ่ัดท างบประมาณ  มีจ านวน 7,905,600 บาท



ภาคผนวก  ก.

แบบรับรองการจัดส่งงบประมาณ

เรื่อง  การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

1.  กรณีงบบุคลากรของขา้ราชการ

ล าดบัที่ การจ าแนกรายการค่าใชจ้่าย งบประมาณทีต่ั้ง

                                                (นางลินดารัตน์  วัชรมโนกุล)

                                               ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย





67,800,000.00   #REF!





1.     องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

      เทศบาลต าบลสันทราย

2.     งบประมาณ

    งบประมาณรายจํายประจ าปี 2561

 งบประมาณรายจํายเพิม่เติม  ฉบับที ่..................     ประจ าปี ....................

3.     รายรับ – รายจําย

 3.1  ประมาณการรายรับ   ตั้งไว้ 111,121,700 บาท

3.1.1  จากเงินรายได๎ ตั้งไว้ 72,846,000 บาท

    - ภาษีจัดเก็บเอง ต้ังไว๎ 4,383,300 บาท

- ภาษีทีรั่ฐเก็บให/๎แบํงให๎ ต้ังไว๎ 68,462,700 บาท

 3.1.2  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป ตั้งไว้ 38,275,700 บาท

 3.2  ประมาณการรายจําย ตามหมวดรายจําย     ตั้งไว้ 72,846,000 บาท

  3.2.1  งบบุคลากร (เงินเดือนฝุายการเมือง+ฝุายประจ า) ต้ังไว๎ 20,088,640 บาท

  3.2.2  งบด าเนินการ (ตอบแทนใช๎สอย วัสดุ สาธารณูปโภค)    ต้ังไว๎ 16,041,894 บาท

  3.2.3  งบเงินอุดหนุน ต้ังไว๎ 2,889,000 บาท

  3.2.4  งบลงทุน (ครุภัณฑ์ทีดิ่นส่ิงกํอสร๎าง) ต้ังไว๎ 7,684,600 บาท

  3.2.5  งบรายจํายอื่น ต้ังไว๎ 40,000 บาท

  3.2.6  งบกลาง ต้ังไว๎ 26,101,866 บาท

 3.3  ประมาณการรายจําย แยกประเภทภารกิจ    ตั้งไว้ 72,846,000    บาท

  3.3.1  ตามอ านาจหน๎าที่ ต้ังไว๎ 72,846,000     บาท

  3.3.2  ตามภารกิจถํายโอน ต้ังไว๎ 

 3.4  งบประมาณรายจํายด๎านบุคลากร ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  

        จ านวน 17,181,284 บาท   คิดเป็นร๎อยละ 25.34  ของงบประมาณรายจํายประจ าปี

ภาคผนวก  ข.

แบบรายงานการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

นโยบายแห่งรัฐ  และตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

4.  การต้ังงบประมาณสนับสนุนภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของรัฐบาลเฉพาะทีเ่กี่ยวข๎องกับ

อ านาจหน๎าทีข่ององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

     4.1  การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  จ านวน 4  โครงการ  งบประมาณ  125,000 บาท  คิดเป็นร๎อยละของ

ประมาณการรายจํายประจ าปี 2561 = 0.18

     4.2  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ จ านวน 4  โครงการ  งบประมาณ 

260,000 บาท   คิดเป็นร๎อยละของประมาณการรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561= 0.38



6.    รายละเอียดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหมํ  (ยอดรวมต๎องเทํากับ ข๎อ 5.1)

ลงชื่อ                                  ผู้รับรอง

     (นางลินดารัตน์  วัชรมโนกุล)

ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย

     4.3  การศึกษาและเรียนร๎ู ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 16  โครงการงบประมาณ 4,185,840 บาท คิด

เป็นร๎อยละของประมาณการงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  =  6.17

     4.4  ยกระดับบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน จ านวน  4   โครงการ  งบประมาณ  160,000 บาท  คิด

เป็นร๎อยละของประมาณการรายจํายประจ าปี 2561 = 0.24

     4.5  การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน จ านวน  -  โครงการ งบประมาณ -  บาท   คิดเป็นร๎อยละ

ของประมาณการรายจําย  ประจ าปี 2560   -

     4.6 การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จ านวน  -   

โครงการ  งบประมาณ - บาท  คิดเป็นร๎อยละของประมาณการรายจํายประจ าปี 2560   -

5.    ความสอดคล๎องตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ   โดยไมํรวม  งบบุคลากร  งบด าเนินการทีเ่ป็นรายจํายประจ า งบ

กลางทีเ่ป็นรายจํายประจ าและบุคลากร

     4.7  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน  จ านวน

 4 โครงการ งบประมาณ 245,000  บาท   คิดเป็นร๎อยละของประมาณการรายจําย  ประจ าปี 2561  =  0.36

     4.8 การสํงเสริมการบริหารแผํนดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

จ านวน  4   โครงการ  งบประมาณ 100,000 บาท  คิดเป็นร๎อยละของประมาณการรายจํายประจ าปี 2561  =  0.16

6.6  พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให๎บริการประชาชน จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,075,000 ร๎อยละ 1.59

7. โครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (Local Sufficiency Econnomy Plan : 

LSEP) จ านวน - โครงการ  งบประมาณ -

6.5  เสริมสร๎างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 375,000  ร๎อยละ 0.55

5.1  โครงการทีอ่ยูํในกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 77  โครงการ จ านวนเงิน 13,593,440 บาท คิดเป็นร๎อยละ 

20.05

5.2    โครงการทีไ่มํอยูํในกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน -  โครงการ  จ านวนเงิน  - บาท  คิดเป็นร๎อยละ

6.1 สํงเสริมและพฒันาการทํองเทีย่วและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น จ านวน 20  โครงการ งบประมาณ 6,807,600   

ร๎อยละ 10.04

6.2  สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎ารชุมชน การค๎า การลงทุน สํูสากล จ านวน 5  โครงการ งบประมาณ 220,000  ร๎อยละ 0.32

6.3  เสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม จ านวน 25  โครงการ งบประมาณ 5,015,840  ร๎อยละ 7.40

6.4  สํงเสริมพฒันาทรรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยใช๎เทคโนโลยแีละนวัตกรรม จ านวน 1  โครงการ   

งบประมาณ 100,000   ร๎อยละ 0.15



ภาคผนวก ค

ล าดบั

ที่

แผนงาน/งาน โครงการ หน่วยงาน

องค์กรทีข่อรับ

เงินอุดหนุน

 วงเงิน กรณีขออนุมตัผิวจ.ตั้งงปมใหเ้งินอุดหนุนเกิน

อัตราสว่นของรายไดจ้ริงในปทีี่ผ่านมาฯ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่

หมายเหตุ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป โครงการรัฐพธิ ีประจ าป ี2561 ที่ท าการปกครอง

อ.ฝาง

30,000.00           ไมํเกินร๎อยละที่กฎหมายก าหนด

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป โครงการการปอูงกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พื้นที่หมูํบา๎น/ชุมชนอ าเภอฝาง

ศป.ปส.อ.ฝาง 40,000.00           ไมํเกินร๎อยละที่กฎหมายก าหนด

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป โครงการการศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดใน

เด็กนักเรียน

กองร๎อย ตชด ที่ 

334

35,000.00           ไมํเกินร๎อยละที่กฎหมายก าหนด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป โครงการจัดงานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิ

พลอดุลยเดช(พธิถีวายดอกไม๎จันทน)์

ที่ท าการปกครอง

อ.ฝาง

50,000.00           ไมํเกินร๎อยละที่กฎหมายก าหนด

แบบสรุปโครงการหมวดเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มถุินายน 2559

1.  เงินรายได๎ของปทีี่ผํานมาที่ได๎ปดิบญัชีงบรายจํายประจ าปแีล๎ว  ในขณะจัดท ารํางงบประมาณรายจําย ประจ าป ี โดยไมํรวมเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน...29,248,315.30   บาท

3.  (ข๎อมูล ข๎อ 2 x 100)  ÷  (ข๎อมูล  ข๎อ 1)  = (628,925 x 100 ) ÷ 29,248,315.30   =  2.15

4.  รายละเอียดโครงการตามข๎อมูลข๎อ 2 เปน็รายโครงการ  ดังนี้

2.  โครงการที่ต้ังอยูํในหมวดเงินอุดหนุน  (โดยไมํรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถํายโอน  เชํน  อาหารเสริมนม อาหารกลางวนั  ฯลฯ)  ทกุโครงการในปงีบประมาณ 2560

จ านวน...8....โครงการ  จ านวน   628,925 บาท



ล าดบั

ที่

แผนงาน/งาน โครงการ หน่วยงาน

องค์กรทีข่อรับ

เงินอุดหนุน

 วงเงิน กรณีขออนุมตัผิวจ.ตั้งงปมใหเ้งินอุดหนุนเกิน

อัตราสว่นของรายไดจ้ริงในปทีี่ผ่านมาฯ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่

หมายเหตุ

5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ/งานสํงเสริมการทอํงเที่ยว

โครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวดั ที่ท าการปกครอง

อ.ฝาง

45,000.00           ไมํเกินร๎อยละที่กฎหมายก าหนด

6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น

โครงการวนัสงกรานต์ ประจ าป ี2561 ที่ท าการปกครอง

อ.ฝาง

15,000.00           ไมํเกินร๎อยละที่กฎหมายก าหนด

215,000.00        

30,564,920.71    

ลงชื่อ
(นางลินดารัตน์  วัชรมโนกุล)

ลงชื่อ
 (น.ส.อรชร  รัตนธรรม)

ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย    ผ๎ูอ านวยการกองคลัง

ลงชื่อ

 นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย

รายรบัจรงิประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2559
คิดเปน็รอ้ยละ 0.74      

รวมงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน

(นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์)



ภาคผนวก ค

-        





ภาคผนวก ง.

ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ ค าสั่งคณะกรรมการ เหตผุลความจ าเป็น สืบราคาจากร้าน/อปท.ทีเ่คยจัดซ้ือ

 ราคากลางที่

คณะกรรมการ

ก าหนด

 ราคาทีร่ะบุ

ในขอ้บัญญัติ

1 1. ศิวะเทพเอ็นจิเนียร่ิง 90,000              90,000            

2. หจก.เซฟเวอร์ เคมีคอล กรุ๏ป 95,000              

3. หจก.เนตรชัยประมวลการ จ ากัด 95,000              

2 เปลตักอลูมิเนียม 1. โอ ว ีซัพพลาย 14,900              15,000            

2. หจก.ซัพพอร์ทเรสคิว เทคนิคเชี่ยน 19,500              

3. หจก.สหซัพพลาย ไฟร์แอนด์ เซฟต้ี 19,000              

3 ถังอ๏อกซิเจน พร๎อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 คิว 1. โอ ว ีซัพพลาย 9,880               10,000            

2. หจก.ซัพพอร์ทเรสคิว เทคนิคเชี่ยน 10,500              

3. หจก.สหซัพพลาย ไฟร์แอนด์ เซฟต้ี 10,000              

4 ชุดเฝือกดามหลัง 1. โอ ว ีซัพพลาย 7,950               8,000              

2. หจก.ซัพพอร์ทเรสคิว เทคนิคเชี่ยน 11,800              

3. หจก.สหซัพพลาย ไฟร์แอนด์ เซฟต้ี 10,500              

ลงชื่อ                               ผ๎ูรับรอง

     (นายธนาคาร  ค าน๎อย)

เพื่อใช๎ในบริการสาธารณะ หนํวยบริการ

แพทย์ฉุกเฉิน

 ค าส่ังเทศบาลต าบลสันทราย ที่

 278/2558 ลงวนัที่ 30 

มิถุนายน 2558

เพื่อใช๎ในบริการสาธารณะ หนํวยบริการ

แพทย์ฉุกเฉิน

 ค าส่ังเทศบาลต าบลสันทราย ที่

 278/2558 ลงวนัที่ 30 

มิถุนายน 2558

เพื่อใช๎ในบริการสาธารณะ หนํวยบริการ

แพทย์ฉุกเฉิน

รายการครุภณัฑ์ที่มีขนาดและราคาเกินกว่าบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

หรืออยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

เคร่ืองพนํละอองฝอยละเอียด  ค าส่ังเทศบาลต าบลสันทราย ที่

 278/2558 ลงวนัที่ 30 

มิถุนายน 2558

เพื่อใช๎ในบริการสาธารณะ ควบคุมและ

ปอูงกันโรคไข๎เลือดออก

 ค าส่ังเทศบาลต าบลสันทราย ที่

 278/2558 ลงวนัที่ 30 

มิถุนายน 2558



ล าดบัที่ ครุภัณฑ์ ค าสั่งคณะกรรมการ เหตผุลความจ าเป็น สืบราคาจากร้าน/อปท.ทีเ่คยจัดซ้ือ

 ราคากลางที่

คณะกรรมการ

ก าหนด

 ราคาทีร่ะบุ

ในขอ้บัญญัติ

รายการครุภณัฑ์ที่มีขนาดและราคาเกินกว่าบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

หรืออยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย
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ป ีพ.ศ. 2556 ป ีพ.ศ. 2557 ป ีพ.ศ. 2558 ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดอืน (ฝุายการเมอืง)

เงินเดือนนายกฯ / รองนายกฯ 478,380.00         580,980.00         641,760 725,760.00         #REF!

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกฯ / รองนายกฯ 39,194.50           205,577.00         222,000 180,000.00         #REF!

เงินคําตอบแทนพเิศษนายกฯ / รองนายกฯ 39,194.50           205,577.00         222,000 180,000.00         #REF!

เงินคําตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกฯ 86,400.00           180,288.00         207,360 120,960.00         #REF!

เงินคําตอบแทนทีป่รึกษานายกฯ 1,555,200 86,400.00           #REF!

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 2,792,162.00       1,495,922.00       #REF! 1,555,200.00       #REF!

รวมเงนิเดอืน (ฝุายการเมอืง) 3,435,331.00      2,668,344.00      #REF! 2,848,320.00      #REF!

หมวดเงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 603,087.00         616,149.00         #REF! 1,277,500.00       #REF! % #REF!

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 61,167.00           83,190.00           #REF! 55,680.00           #REF! % #REF!

          เงินประจ าต าแหนํง 107,123.00         72,800.00           #REF! 134,400.00         #REF! % #REF!

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 375,888.00         444,360.00         #REF! 375,960.00         #REF! % #REF!

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจา๎ง 188,727.00         219,300.00         #REF! 173,760.00         #REF! % #REF!

รวมเงนิเดอืน (ฝุายประจ า) 1,335,992.00      1,435,799.00      #REF! 2,017,300.00      #REF! % #REF!

รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลสันทราย

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

รายจ่ายประมาณการ

ยอดต่าง (%) 

รายจ่ายจริง

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป
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ป ีพ.ศ. 2556 ป ีพ.ศ. 2557 ป ีพ.ศ. 2558 ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560

รายจ่ายประมาณการ

ยอดต่าง (%) 

รายจ่ายจริง

แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงบบคุลากร 4,771,323.00      4,104,143.00      #REF! 4,865,620.00      #REF! % #REF!

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

          คําตอบแทนผ๎ูปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอํปท . -                    323,980.00         #REF! 55,000.00           #REF! #REF!

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    1,452,705.00       #REF! 408,780.00         #REF! % #REF!

          คําตอบแทนพเิศษพนักงานจา๎ง -                    - #REF! 10,000.00           #REF! #REF!

          คําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎าน 80,120.00           112,950.00         #REF! 154,800.00         #REF! % #REF!

          คําเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร -                    6,087.00             #REF! 10,000.00           #REF! % #REF!

รวมค่าตอบแทน 80,120.00          1,895,722.00      #REF! 638,580.00        #REF! % #REF!

หมวดค่าใชส้อย

          รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 1,214,431.41       2,294,817.00       #REF! 3,320,000.00       #REF! % #REF!

          รายจาํยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิกีาร 29,590.00           23,330.00           #REF! 70,000.00           #REF! % #REF!

         รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 1,412,364.00       445,325.55         #REF! 225,000.00         #REF! % #REF!

          คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น 32,412.11           64,813.74           #REF! 50,000.00           #REF! % #REF!

รวมค่าใชส้อย 2,688,797.52      2,828,286.29      #REF! 3,665,000.00      #REF! % #REF!

หมวดค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน 167,120.00         124,700.05         #REF! 100,000.00         50.00      % 150,000.00         

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 39,210.35           26,248.83           #REF! 40,000.00           40,000.00           

วสัดุงานบ๎านงานครัว 12,059.00           36,555.00           50,000.00           25,000.00           100.00    % 50,000.00           

วสัดุยานพาหนะและขนสํง 44,150.00           126,292.80         150,000.00         30,000.00           400.00    % 150,000.00         

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 515,128.37         795,567.31         550,000.00         2,000,000.00       72.50-      % 550,000.00         

หมวดค่าวสัดุ

วสัดุโฆษณาและเผยแพรํ -                    1,273.00             5,000.00             10,000.00           50.00-      % 5,000.00             
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แผนงานบรหิารงานทั่วไปวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,750.00           51,746.00           80,000.00           25,000.00           220.00    % 80,000.00           

วสัดุอื่น 1,450.00             7,700.00             10,000.00           5,000.00             10,000.00           

รวมค่าวสัดุ 819,867.72        1,170,082.99      #REF! 2,235,000.00      53.69-      % 1,035,000.00      

หมวดค่าสาธารณูปโภค

คําไฟฟาู 212,912.08         244,044.64         300,000.00         150,000.00         100.00    % 300,000.00         

คําโทรศัพท์ 44,055.25           34,423.55           50,000.00           53,000.00           5.66-        50,000.00           

คําไปรษณีย์ 20,351.00           44,315.00           25,000.00           25,000.00           -         25,000.00           

คําบริการโทรคมนาคม 49,498.20           44,704.60           30,000.00           100,000.00         70.00-      30,000.00           

รวมค่าสาธารณูปโภค 326,816.53        367,487.79        405,000.00        328,000.00        23.48      % 405,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 3,915,601.77      6,261,579.07      #REF! 6,866,580.00      #REF! % #REF!

งบลงทุน   

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน 79,350.00           2,187,000.00       -                    -                    -                    

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสํง 1,112,000.00       1,294,000.00       14.06-      % 1,112,000.00       

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 22,000.00           150,900.00         

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 42,000.00           68,300.00           97,600.00           97,600.00           

ครุภณัฑ์ไฟฟาูวทิยุ 7,500.00             

ครุภณัฑ์อื่น ๆ 36,300.00           

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 166,479.00         234,600.00         100,000.00         120,000.00         16.67-      % 100,000.00         

รวมค่าครภุณัฑ์ 309,829.00        2,684,600.00      1,309,600.00      1,414,000.00      7.38-        % 1,309,600.00      

รวมงบลงทุน 309,829.00        2,684,600.00      1,309,600.00      1,414,000.00      7.38-        % 1,309,600.00      

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน
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แผนงานบรหิารงานทั่วไปอดุหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 19,864.03           20,000.00           20,000.00           20,000.00           20,000.00           

อดุหนุนสํวนราชการ 46,000.00           15,000.00           105,000.00         20,000.00           105,000.00         

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 65,864.03          35,000.00          125,000.00        40,000.00          125,000.00        

รวมงบอุดหนุน 65,864.03          35,000.00          125,000.00        40,000.00          125,000.00        

งบรายจ่ายอ่ืน

คําจา๎งทีป่รึกษาเพือ่วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบฯ 15,000.00           15,000.00           40,000.00           15,000.00           40,000.00           

รวมรายจ่ายอ่ืน 15,000.00          15,000.00          40,000.00          15,000.00          40,000.00          

รวมงานบรหิารงานทั่วไป 9,077,617.80      15,000.00          #REF! 13,201,200.00    #REF! % #REF!

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 168,159.00         225,978.00         259,440.00         100.00-    %

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 3,500.00             

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 119,400.00         135,400.00         129,120.00         100.00-    %

          เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 60,600.00           56,600.00           50,880.00           100.00-    %

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 351,659.00        417,978.00        -                  439,440.00        100.00-    % -                  

รวมงบบคุลากร 351,659.00        417,978.00        -                  439,440.00        100.00-    % -                  

หมวดค่าใชส้อย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 17,481.00           30,000.00           55,000.00           30,000.00           83.33      % 55,000.00           

รวมค่าใชส้อย 17,481.00          30,000.00           55,000.00          30,000.00          83.33      % 55,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 17,481.00          30,000.00          55,000.00          128,400.00        57.17-      % 55,000.00          

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 369,140.00        447,978.00        55,000.00          567,840.00        90.31-      % 55,000.00          

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป

     งบบคุลากร   เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 830,124.00         948,360.00         2,022,300.00       1,140,000.00       77.39      % 2,022,300.00       

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 115,636.00         134,160.00         -                    36,000.00           100.00-    % -                    

เงินประจ าต าแหนํง 152,400.00         136,680.00         11.50      % 152,400.00         

คําจา๎งพนักงานจา๎ง 136,680.00         

เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 79,320.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 945,760.00        1,082,520.00      2,174,700.00      79,320.00          2,641.68  % 2,174,700.00      

รวมงบบคุลากร 945,760.00        1,082,520.00      2,174,700.00      1,392,000.00      56.23      % 2,174,700.00      

      งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

          คําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎าน 65,200.00           79,200.00           101,400.00         74,400.00           36.29      % 101,400.00         

          คําเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    10,000.00           -                    10,000.00           

   คํารักษาพยาบาล 80,000.00           -                    -                    -                    

รวมค่าตอบแทน 65,200.00          159,200.00        111,400.00        74,400.00          49.73      % 111,400.00        

หมวดค่าใชส้อย

          รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 126,230.00         135,000.00         10,000.00           45,000.00           77.78-      % 10,000.00           

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 47,634.00           60,000.00           560,200.00         30,000.00           1,767.33  % 560,200.00         

รายจาํยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิกีาร 1,000.00             

          คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น 9,840.00             20,000.00           #REF! 20,000.00           -         % 20,000.00           

รวมค่าใชส้อย 184,704.00        215,000.00        #REF! 95,000.00          521.26    % 590,200.00        

งานบรหิารงานคลัง
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป

หมวดค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน 67,835.00           50,000.00           #REF! 30,000.00           66.67      % 50,000.00           

วสัดุงานบ๎านงานครัว 30,000.00           #REF! 30,000.00           

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,733.00           23,000.00           10,000.00           20,000.00           50.00-      % 10,000.00           

รวมค่าวสัดุ 88,568.00          73,000.00          5,000.00           50,000.00          90.00-      % 5,000.00           

รวมงบด าเนินงาน 338,472.00        447,200.00        #REF! 219,400.00        222.06    % 706,600.00        

งบลงทุน

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน 9,600.00             - 9,600.00             

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - - -

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 88,100.00           20,000.00           20,000.00           100.00-    %

รวมค่าครภุณัฑ์ 88,100.00          20,000.00          -                  20,000.00          100.00-    % -                  

รวมงบลงทุน 88,100.00          20,000.00          -                  20,000.00          100.00-    % -                  

รวมงานบรหิารงานคลัง 1,372,332.00      1,549,720.00      #REF! 1,631,400.00      85.92      % 2,881,300.00      

งบบคุลากร  หมวดเงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 13,040.00           78,360.00           168,500.00         111,960.00         50.50      % 168,500.00         

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งานปอูงกันภยัฝุายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 4,960.00             35,400.00           4,000.00             18,000.00           77.78-      % 4,000.00             

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 14,100.00           72,600.00           513,500.00         72,600.00           607.30    % 513,500.00         

          เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 3,900.00             35,400.00           45,000.00           35,400.00           27.12      % 45,000.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 36,000.00          221,760.00        731,000.00        237,960.00        207.19    % 731,000.00        

รวมงบบคุลากร 36,000.00          221,760.00        731,000.00        237,960.00        207.19    % 731,000.00        

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    38,400.00           46,800.00           

          คําตอบแทนผ๎ูปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์ แก ํอปท . 16,000.00           30,000.00           -                    -                    -                    

รวมค่าตอบแทน 16,000.00          68,400.00          -                  46,800.00          -                  

หมวดค่าใชส้อย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 524,351.00         425,000.00         1,414,000.00       360,000.00         292.78    % 1,414,000.00       

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น -                    -                    -                    -                    

รวมค่าใชส้อย 524,351.00        425,000.00        1,414,000.00      360,000.00        292.78    % 1,414,000.00      

      ค่าวสัดุ

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน -                    

วสัดุยานพาหนะและขนสํง 10,000.00           10,000.00           100.00-    

วสัดุเคร่ืองแตํงกาย 10,000.00           27,000.00           10,000.00           170.00    % 27,000.00           

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000.00           30,000.00           10,000.00           200.00    30,000.00           

วสัดุอื่น 5,800.00             -                  40,000.00           -         % 40,000.00           

รวมค่าวสัดุ 5,800.00           30,000.00          97,000.00          30,000.00          223.33    % 97,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 546,151.00        523,400.00        1,511,000.00      436,800.00        245.92    1,511,000.00      

   งบลงทุน      



-หน้า 31 -

ป ีพ.ศ. 2556 ป ีพ.ศ. 2557 ป ีพ.ศ. 2558 ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560

รายจ่ายประมาณการ

ยอดต่าง (%) 

รายจ่ายจริง

แผนงานบรหิารงานทั่วไปค่าครภุณัฑ์ -                    -                    -                    

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                    21,000.00          - 21,000.00          

ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิยุ 21,000.00           -                    #REF! - #REF!

ครุภณัฑ์อื่น -                    -                    4,000.00           - 4,000.00           

รวมค่าครภุณัฑ์ 21,000.00          -                  #REF! #REF!

รวมงบลงทุน 21,000.00          #REF! -                  #REF!

รวมงานปอูงกันภยัฝุายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 603,151.00        #REF! #REF! 674,760.00        #REF! % #REF!

      งบบคุลากร  เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

        เงินเดือนพนักงาน 123,176.00         460,200.00         2,137,900.00       526,680.00         305.92    % 2,137,900.00       

        เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 18,131.00           88,320.00           39,480.00           100.00-    %

 เงินประจ าต าแหนํง 42,000.00           42,000.00           

        คําจา๎งพนักงานจา๎ง 78,360.00           145,560.00         426,100.00         148,680.00         186.59    % 426,100.00         

        เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 29,640.00           70,440.00           13,000.00           67,320.00           80.69-      % 13,000.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 249,307.00        764,520.00        2,619,000.00      782,160.00        234.84    % 2,619,000.00      

รวมงบบคุลากร 249,307.00        764,520.00        2,619,000.00      782,160.00        234.84    % 2,619,000.00      

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

        คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    152,220.00         176,070.00         100.00-    %

        คําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎าน 2,894.00             24,000.00           #REF! 24,000.00           #REF! % #REF!

 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 17,400.00           17,400.00           

แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป        เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล -                    40,000.00           

รวมค่าตอบแทน 2,894.00           216,220.00        #REF! 200,070.00        #REF! % #REF!

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 8,040.00             50,000.00           30,000.00           20,000.00           50.00      % 30,000.00           

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 204,595.00         235,000.00         733,500.00         140,000.00         423.93    % 733,500.00         

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น -                    10,000.00           100,000.00         10,000.00           900.00    % 100,000.00         

รวมค่าใชส้อย 212,635.00        295,000.00        863,500.00        170,000.00        407.94    % 863,500.00        

ค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน 35,546.00           30,000.00           30,000.00           20,000.00           50.00      % 30,000.00           

วสัดุงานบ๎านงานครัว 39,426.00           40,000.00           40,000.00           30,000.00           33.33      % 40,000.00           

วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,240.00             20,000.00           20,000.00           20,000.00           -         % 20,000.00           

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 10,000.00           10,000.00           

วสัดุอื่น (หนังสือพมิพห์มูบํ๎าน) 67,000.00           67,000.00           

รวมค่าวสัดุ 77,212.00          90,000.00          167,000.00        70,000.00          138.57    % 167,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 292,741.00        601,220.00        #REF! 440,070.00        #REF! % #REF!

      งบลงทุน      

      ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ -                    -                    -                    -                    

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 9,700.00             -                    13,900.00           -                    13,900.00           

รวมค่าครภุณัฑ์ 9,700.00           -                  13,900.00           -                    13,900.00           

รวมงบลงทุน 9,700.00           -                  -                    -                    -                    
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 551,748.00        1,365,740.00      #REF! 1,222,230.00      #REF! % #REF!

      งบบคุลากร 

เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 10,800.00           19,920.00           23,120.00           100.00-    %

          เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง -                    -                    - - -

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 10,800.00          19,920.00          -                  27,120.00          100.00-    % -                  

รวมงบบคุลากร 10,800.00          19,920.00          -                  27,120.00          100.00-    % -                  

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น 226,830.00         - 278,640.00         -

รวมค่าตอบแทน 226,830.00        -                  278,640.00        100.00-    % -                  

      ค่าใชส้อย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 229,120.00         675,600.00         1,220,000.00       661,200.00         84.51      % 1,220,000.00       

รวมค่าใชส้อย 229,120.00        675,600.00        1,220,000.00      661,200.00        84.51      % 1,220,000.00      

      ค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน - - -

วสัดุงานบ๎านงานครัว 10,000.00           - 10,000.00           

วสัดุอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 1,323,441.60       1,288,560.00       1,291,600.00       1,243,060.00       3.90        % 1,291,600.00       

วสัดุอาหารเสริม (นม)   ศูนยเ์ด็ก 177,549.60         217,560.00         287,500.00         219,520.00         30.97      % 287,500.00         

วสัดุอาหารเสริม (นม)   โรงเรียนเทศบาล 63,240.00           63,240.00           

งานก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา
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แผนงานบรหิารงานทั่วไปวสัดุไฟฟาูและวทิยุ 10,000.00           10,000.00           

รวมค่าวสัดุ 1,500,991.20      1,506,120.00      1,662,340.00      1,462,580.00      13.66      % 1,662,340.00      

รวมงบด าเนินงาน 1,500,991.20      2,408,550.00      2,882,340.00      1,402,420.00      105.53    % 2,882,340.00      

      งบเงนิอุดหนุน

            อดุหนุนสํวนราชการ 2,131,200.00       3,032,000.00       2,696,000.00       2,732,000.00       1.32-        % 2,696,000.00       

รวมงบเงนิอุดหนุน 2,131,200.00      3,032,000.00      2,696,000.00      2,732,000.00      1.32-        % 2,696,000.00      

งบรายจ่ายอ่ืน

อาหารกลางวนั

วสัดุการศึกษาเด็กเล็ก

คําพาหนะน าเด็กไปสํงสถานพยาบาล

 ํคําใช๎จาํยในการพฒันาผ๎ูดูแลเด็ก

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รวมงานก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา 3,642,991.20      5,460,470.00      5,578,340.00      4,161,540.00      34.05      % 5,578,340.00      

      งบเงนิอุดหนุน

        เงนิอุดหนุน

           อดุหนุนสํวนราชการ 40,000.00           60,000.00           -                    -                    100.00-    % -                    

รวมเงนิอุดหนุน 40,000.00          60,000.00          -                  -                  100.00-    % -                  

รวมงบเงนิอุดหนุน 40,000.00          60,000.00          -                  -                  100.00-    % -                  

รวมงานระดบัมธัยมศึกษา 40,000.00          60,000.00          -                  -                  100.00-    % -                  

งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ

งบด าเนินงาน

งานระดับมัธยมศึกษา
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป       ค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน -                    -                    -                    

วสัดุอื่น 130,000.00         130,000.00         130,000.00         

รวมค่าวสัดุ 130,000.00        130,000.00        130,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 130,000.00        130,000.00        130,000.00        

      งบเงนิอุดหนุน

        เงนิอุดหนุน

              อดุหนุนกจิการอื่นทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ 30,000.00           -                    

รวมเงนิอุดหนุน 30,000.00          -                  -                  -                  -                  

รวมงบเงนิอุดหนุน 30,000.00          -                  -                  -                  -                  

รวมงานการศึกษาไมก่ าหนดระดบั 130,000.00        130,000.00        -                  130,000.00        -                  

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
      งบบคุลากร

      เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

เงินเดือน 49,285.00           176,160.00         589,500.00         191,040.00         208.57    % 589,500.00         

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน

คําจา๎งพนักงานจา๎ง 93,600.00           97,440.00           168,000.00         101,400.00         65.68      % 168,000.00         

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจา๎ง 18,000.00           18,000.00           18,000.00           100.00-    %

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 160,885.00        291,600.00        757,500.00        310,440.00        144.01    % 757,500.00        

รวมงบบคุลากร 160,885.00        291,600.00        757,500.00        310,440.00        144.01    % 757,500.00        

แผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    69,390.00           74,160.00           

รวมค่าตอบแทน 69,390.00          -                  74,160.00          100.00-    % -                  

รวมงบด าเนินงาน 69,390.00          -                  74,160.00          100.00-    % -                  

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ -                  360,990.00        757,500.00        384,600.00        96.96      % 757,500.00        

      งบด าเนินงาน

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 29,250.00           115,000.00         215,000.00         10,000.00           2,050.00  % 215,000.00         

รวมค่าใชส้อย 29,250.00          115,000.00        215,000.00        10,000.00          2,050.00  % 215,000.00        

      ค่าวสัดุ

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 144,322.61         70,000.00           70,000.00           

วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 115,450.00         100,000.00         100,000.00         

รวมค่าวสัดุ 259,772.61        170,000.00        -                  170,000.00        -                  

รวมงบด าเนินงาน 289,022.61        354,390.00        215,000.00        180,000.00        19.44      % 215,000.00        

งบลงทุน   

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์อื่น ๆ 180,000.00         180,000.00         180,000.00         

รวมค่าครภุณัฑ์ -                  -                  180,000.00        180,000.00        180,000.00        

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงบลงทุน -                  -                  180,000.00        180,000.00        180,000.00        

      งบเงนิอุดหนุน

อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00         170,000.00         #REF! 255,000.00         50.00-      % 127,500.00         

รวมเงนิอุดหนุน 170,000.00        170,000.00        #REF! 255,000.00        50.00-      % 127,500.00        

รวมงบเงนิอุดหนุน 170,000.00        170,000.00        #REF! 255,000.00        50.00-      % 127,500.00        

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 619,907.61        524,390.00        #REF! 435,000.00        194.25    % 1,280,000.00      

      งบบคุลากร

      เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 103,800.00         116,880.00         #REF! 134,160.00         24.48      % 167,000.00         

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 18,000.00           20,520.00           #REF! 18,000.00           33.33-      % 12,000.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 121,800.00        137,400.00        #REF! 152,160.00        17.64      % 179,000.00        

รวมงบบคุลากร 121,800.00        137,400.00        #REF! 152,160.00        17.64      % 179,000.00        

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    29,220.00           33,540.00           

รวมค่าตอบแทน -                  29,220.00          -                  33,540.00          -                  

รวมงบด าเนินงาน -                  29,220.00          -                  33,540.00          -                  

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 121,800.00        166,620.00        #REF! 185,700.00        3.61-        % 179,000.00        

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใชส้อย

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่นๆ 60,000.00           60,000.00           80,000.00           -                    80,000.00           

รวมค่าใชส้อย 60,000.00          60,000.00          80,000.00          -                  80,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 60,000.00          60,000.00          80,000.00          80,000.00          

      งบเงนิอุดหนุน

              อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 10,000.00           20,000.00           20,000.00           20,000.00           

รวมเงนิอุดหนุน 10,000.00          20,000.00          20,000.00          -                  20,000.00          

รวมงบเงนิอุดหนุน 10,000.00          20,000.00          20,000.00          -                  20,000.00          

รวมงานสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะห์ 191,800.00        80,000.00          100,000.00        -                  100,000.00        

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ #REF! 279,000.00        

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 517,036.00         598,440.00         #REF! 777,360.00         73.52      % 1,348,900.00       

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 18,270.00           19,920.00           #REF! 18,000.00           166.67    % 48,000.00           

          เงินประจ าต าแหนํง 67,200.00           67,200.00           

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 92,460.00           282,240.00         131,000.00         282,240.00         53.59-      % 131,000.00         

          เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 33,540.00           149,760.00         24,000.00           149,760.00         83.97-      % 24,000.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 661,306.00        1,050,360.00      #REF! 1,227,360.00      31.92      % 1,619,100.00      

รวมงบบคุลากร 661,306.00        1,050,360.00      #REF! 1,227,360.00      31.92      % 1,619,100.00      

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์ แก ํอปท . 32,000.00           40,000.00           #REF! 40,000.00           -         % 40,000.00           

คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    221,610.00         358,860.00         

คําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎าน 31,400.00           48,000.00           #REF! 52,200.00           65.52      % 86,400.00           

คําเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 1,937.00             10,000.00           #REF! 10,000.00           80.00      % 18,000.00           

คําเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 22,844.00           60,000.00           -                    -                    -                    

รวมค่าตอบแทน 88,181.00          379,610.00        #REF! 461,060.00        68.68-      % 144,400.00        

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงคําบริการ 2,500.00             30,000.00           #REF! 20,000.00           175.00    % 55,000.00           

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 2,580.00             30,000.00           #REF! 15,000.00           33.33      % 20,000.00           

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น 4,930.00             15,000.00           #REF! 50,000.00           -         % 50,000.00           

รวมค่าใชส้อย 10,010.00          75,000.00          #REF! 85,000.00          47.06      % 125,000.00        

      ค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน 8,151.00             30,000.00           #REF! 30,000.00           -         % 30,000.00           

วสัดุกอํสร๎าง -                    30,000.00           #REF! 30,000.00           66.67      % 50,000.00           

วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,640.00             20,000.00           #REF! 20,000.00           50.00      % 30,000.00           
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แผนงานบรหิารงานทั่วไปวสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน -                    -                    - - -

รวมค่าวสัดุ 16,791.00          80,000.00          #REF! 80,000.00          37.50      % 110,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 114,982.00        534,610.00        #REF! 626,060.00        39.40-      % 379,400.00        

งบลงทุน 

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน 33,400.00           -                    -                    100.00-    % -                    

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,700.00           -                    -                    100.00-    % -                    

ครุภณัฑ์การเกษตร

ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิยุ

รวมค่าครภุณัฑ์ 49,100.00          -                  -                  100.00-    % -                  

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

อาคารตําง ๆ -                    - - -

คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ๎านพกั 61,000.00           -                    -                    -         % -                    

คํากอํสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค 581,500.00         100.00-    %

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอํสร๎าง 15,000.00           -                    -                    100.00-    % -                    

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง -                  657,500.00        -                  -                  100.00-    % -                  

รวมงบลงทุน -                  706,600.00        -                  -                  100.00-    % -                  

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

อดุหนุนสํวนราชการ - - -

รวมเงนิอุดหนุน -                    -                  - - -

รวมงบเงนิอุดหนุน -                  -                  
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 776,288.00        2,291,570.00      #REF! 1,853,420.00      12.79-      % 1,998,500.00      

      งบบคุลากร

      เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 89,340.00           150,960.00         #REF! 150,960.00         11.90-      % 133,000.00         

          เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 36,660.00           65,040.00           #REF! 65,040.00           63.10-      % 24,000.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 126,000.00        216,000.00        #REF! 216,000.00        27.31-      % 157,000.00        

รวมงบบคุลากร 126,000.00        216,000.00        #REF! 216,000.00        27.31-      % 157,000.00        

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    41,520.00           

รวมค่าตอบแทน 41,520.00          -                  -                  100.00-    % -                  

      ค่าใชส้อย

          รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงคําบริการ -                    -                    

          คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น 13,550.00           30,000.00           #REF! 20,000.00           20,000.00           

รวมค่าใชส้อย 13,550.00          30,000.00          #REF! 20,000.00          20,000.00          

     ค่าวสัดุ

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 26,831.00           60,000.00           #REF! 60,000.00           80,000.00           

วสัดุยานพาหนะและขนสํง -                    -                    -                    

วสัดุกอํสร๎าง 150,000.00         

วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน -                    

รวมค่าวสัดุ 26,831.00          210,000.00        #REF! 60,000.00          61.90-      % 80,000.00          

งานไฟฟูาและถนน
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงบด าเนินงาน 40,381.00          281,520.00        #REF! 119,180.00        64.48-      % 100,000.00        

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รายจาํยเพือ่ประกอบดัดแปลงหรือปรับปรุงทีดิ่นและหรือส่ิงกอํสร๎าง 67,000.00           -                    200,000.00         -                    

อาคารตําง ๆ

คํากอํสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค 3,619,700.00       4,336,500.00       #REF! 5,019,160.00       #REF! % #REF!

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอํสร๎าง 558,002.00         315,000.00         #REF! 15,000.00           #REF! % #REF!

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 4,177,702.00      4,718,500.00      #REF! 5,234,160.00      #REF! % #REF!

รวมงบลงทุน 4,177,702.00      4,718,500.00      #REF! 5,234,160.00      #REF! % #REF!

งบเงนิอุดหนุน  เงนิอุดหนุน

อดุหนุนสํวนราชการ -                    - - -

รวมเงนิอุดหนุน -                  - - -

รวมงบเงนิอุดหนุน -                  -                  

รวมงานไฟฟูาและถนน 4,344,083.00      5,216,020.00      #REF! 5,569,340.00      #REF! % #REF!

   งบลงทุน  ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คําจดัสวน -                    20,000.00           20,000.00           20,000.00           

คํากอํสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค -

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง -                  20,000.00          20,000.00          -                  20,000.00          

รวมงบลงทุน -                  20,000.00          20,000.00          -                  20,000.00          

รวมงานสวนสาธารณะ -                  20,000.00          20,000.00          -                  20,000.00          

งานสวนสาธารณะ
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป

      งบบคุลากร

      เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          คําจา๎งพนักงานจา๎ง 393,000.00         587,880.00         #REF! 526,920.00         79.50-      % 108,000.00         

          เงินเพิม่ของพนักงานจา๎ง 255,000.00         384,120.00         #REF! 337,080.00         96.44-      % 12,000.00           

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 648,000.00        972,000.00        #REF! 864,000.00        86.11-      % 120,000.00        

รวมงบบคุลากร 648,000.00        972,000.00        #REF! 864,000.00        86.11-      % 120,000.00        

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    147,750.00         132,510.00         

รวมค่าตอบแทน -                  147,750.00        -                  132,510.00        -                  

      ค่าใชส้อย

          รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 791,136.00         800,000.00         #REF! 1,080,000.00       1.85        % 1,100,000.00       

          คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น -                    -                    

รวมค่าใชส้อย 791,136.00        800,000.00        #REF! 1,080,000.00      1.85        % 1,100,000.00      

ค่าวสัดุ

วสัดุงานบ๎านงานครัว 7,640.00             1,500.00             -                    15,000.00           -                    

     วสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน -                    -                    

รวมค่าวสัดุ 7,640.00           1,500.00           -                  15,000.00          -                  

รวมงบด าเนินงาน 798,776.00        949,250.00        #REF! 1,227,510.00      10.39-      % 1,100,000.00      

      ค่าครภุณัฑ์  ค่าบ ารงุรกัษาปรบัปรงุครภุณัฑ์ -                    

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง -                  -

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงบลงทุน -                  -                  -                  

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 1,446,776.00      1,921,250.00      #REF! 2,091,510.00      41.67-      % 1,220,000.00      

      งบบคุลากร   เงนิเดอืน (ฝุายประจ า)

          เงินเดือนพนักงาน 134,400.00         150,360.00         271,800.00         206,400.00         31.69      % 271,800.00         

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 45,600.00           44,280.00           -                    -                    -                    

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 180,000.00        194,640.00        271,800.00        206,400.00        31.69      % 271,800.00        

รวมงบบคุลากร 180,000.00        194,640.00        271,800.00        206,400.00        31.69      % 271,800.00        

      งบด าเนินงาน

      ค่าตอบแทน

          คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    37,590.00           

รวมค่าตอบแทน -                  37,590.00          -                  -                  -                  

รวมงานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน 180,000.00        194,640.00        271,800.00        206,400.00        31.69      % 271,800.00        

งานส่งเสรมิและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

      งบด าเนินงาน

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 493,000.00         717,400.00         195,000.00         -                    195,000.00         

รวมค่าใชส้อย 493,000.00        717,400.00        195,000.00        -                  195,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 493,000.00        717,400.00        195,000.00        -                  195,000.00        

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานบรหิารงานทั่วไปอดุหนุนสํวนราชการ 35,000.00           #REF! 85,000.00           #REF!

อดุหนุนเอกชน

อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 195,000.00         195,000.00         

รวมเงนิอุดหนุน 195,000.00        230,000.00        #REF! #REF!

รวมงบเงนิอุดหนุน 195,000.00        230,000.00        #REF! #REF!

รวมงานสง่เสรมิและสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 688,000.00        947,400.00        #REF! #REF! % #REF!

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ

      งบด าเนินงาน   

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 560,895.00         655,000.00         470,000.00         95,000.00           394.74    % 470,000.00         

รวมค่าใชส้อย 560,895.00        655,000.00        470,000.00        95,000.00          394.74    % 470,000.00        

ค่าวสัด ุ  วสัดกีุฬา 99,338.00          -                  - - -

รวมค่าวสัดุ 99,338.00          -                  - - -

รวมงบด าเนินงาน 660,233.00        655,000.00        470,000.00        95,000.00          394.74    % 470,000.00        

        เงนิอุดหนุน

อดุหนุนสํวนราชการ -                    -                    -                    

อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ -                    

รวมงบเงนิอุดหนุน -                  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 660,233.00        655,000.00        470,000.00        95,000.00          394.74    % 470,000.00        

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

      งบด าเนินงาน
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป      ค่าใชส้อย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 818,875.00         440,000.00         #REF! 260,000.00         207.69    % 800,000.00         

รวมค่าใชส้อย 818,875.00        440,000.00        #REF! 260,000.00        207.69    % 800,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 818,875.00        440,000.00        #REF! 260,000.00        207.69    % 800,000.00        

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

อดุหนุนสํวนราชการ 10,000.00           10,000.00           #REF! 10,000.00           #REF!

อดุหนุนเอกชน 85,000.00           85,000.00           

อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 550,000.00         610,000.00         -                    -                    -                    

รวมงบเงนิอุดหนุน 560,000.00        620,000.00        #REF! 10,000.00          #REF! #REF!

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน 1,378,875.00      1,060,000.00      #REF! 270,000.00        #REF! #REF!

งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว

      งบด าเนินงาน

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเพือ่ใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ -                    - - -

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 100,000.00         100,000.00         -                    -         100,000.00         

รวมค่าใชส้อย 100,000.00        100,000.00        -                  -         100,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 100,000.00        100,000.00        -                  -         100,000.00        

        งบเงนิอุดหนุน  

              อดุหนุนสํวนราชการ 52,500.00           50,000.00           #REF! 55,000.00           #REF!
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมเงนิอุดหนุน 52,500.00          50,000.00          #REF! 55,000.00          #REF!

รวมงบเงนิอุดหนุน 52,500.00          50,000.00          #REF! 55,000.00          #REF!

        งบลงทุน   ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

             คํากอํสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค 39,700.00           -                    - - -

รวมงบลงทุน 39,700.00          -                  -                  -                  -         % -                  

รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 92,200.00          150,000.00        #REF! 55,000.00          #REF! % #REF!

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร

    งบบคุลากร  เงนิเดอืน ( ฝุายประจ า )

          เงินเดือนพนักงาน 151,140.00         172,560.00         #REF! 225,720.00         29.36      % 292,000.00         

          เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 28,860.00           22,080.00           -                    -                    

รวมเงนิเดอืนฝุายประจ า 180,000.00        194,640.00        #REF! 225,720.00        29.36      % 292,000.00        

รวมงบบคุลากร 180,000.00        194,640.00        #REF! 225,720.00        29.36      % 292,000.00        

        งบด าเนินงาน

        ค่าตอบแทน

        คําประโยชน์ตอบแทนอื่น -                    43,140.00           56,430.00           

รวมค่าตอบแทน -                  43,140.00          -                  56,430.00          100.00-    % -                  

        ค่าใชส้อย

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 70,000.00           240,000.00         #REF! 110,000.00         36.36      % 150,000.00         

รวมค่าใชส้อย 70,000.00          240,000.00        #REF! 110,000.00        36.36      % 150,000.00        

         ค่าวสัดุ
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป         วสัดุการเกษตร 1,890.00             5,000.00             #REF! 5,000.00             300.00    % 20,000.00           

รวมค่าวสัดุ 1,890.00           5,000.00           #REF! 5,000.00           300.00    % 20,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 71,890.00          288,140.00        #REF! 171,430.00        0.83-        % 170,000.00        

        งบเงนิอุดหนุน

        เงนิอุดหนุน

อดุหนุนเอกชน 30,000.00           -                    -                    -                    

อดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ -                    

รวมเงนิอุดหนุน -                  30,000.00          -                  -                  -                  

รวมงบเงนิอุดหนุน -                  30,000.00          -                  -                  -                  

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 251,890.00        512,780.00        #REF! 397,150.00        462,000.00        

      งบด าเนินงาน

      ค่าใชส้อย

รายจาํยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มํเขา๎ลักษณะรายจาํยหมวดอื่น ๆ 40,000.00           35,000.00           -                    35,000.00           

รวมค่าใชส้อย 40,000.00          35,000.00          -                  35,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 40,000.00          35,000.00          -                  35,000.00          

        งบลงทุน

        ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

              คํากอํสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค

              คําบ ารุงรักษาและปรับปรุง ทีดิ่นและส่ิงกอํสร๎าง -                    - - -

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง -                  - - -

รวมงบลงทุน -                  - - -

งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและปาุไม้ 



-หน้า 49 -

ป ีพ.ศ. 2556 ป ีพ.ศ. 2557 ป ีพ.ศ. 2558 ป ีพ.ศ. 2559 ป ีพ.ศ. 2560

รายจ่ายประมาณการ

ยอดต่าง (%) 

รายจ่ายจริง

แผนงานบรหิารงานทั่วไป รวมงานอนุรกัษ์แหลง่น้ าและปาุไม้ -                  40,000.00          35,000.00          -                  12.50-      % 35,000.00          

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 112,658.00         250,000.00         250,000.00         44.00-      % 140,000.00         

เบีย้ยงัชีพผ๎ูปุวยเอดส์ 320,500.00         432,000.00         480,000.00         -         % 480,000.00         

เงินส ารองจาํย 360,152.50         203,000.00         3,724,063.00       93.29-      % 250,000.00         

รายจาํยตามขอ๎ผูกพนั 283,000.00         300,000.00         417,417.00         1.15        % 422,200.00         

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น 210,000.00         230,000.00         540,000.00         11.11      % 600,000.00         

รวมงบกลาง 1,286,310.50      1,415,000.00      5,411,480.00      65.03-      % 1,892,200.00      

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง



ภาคผนวก จ

ล าดับ

ที่
แผนงาน โครงการ

หน่วยงาน

องค์กรที่ขอรบั

เงนิอุดหนุน

วงเงนิ ภารกิจด้าน

กรณตี้องขออนุกรรมการจังหวัด

เหน็ชอบเมื่อวันที/่หรอื ผจว 

วินิจฉัยเมื่อวันที่

บริหารทั่วไป โครงการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซ้ือจัดจ๎า

งงบประมาณ พ.ศ. 2560

อบต.เวยีง 20,000        

1 บริหารทั่วไป โครงการการศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดใน

เด็กนักเรียน

กองร๎อยตชด.ที่

 334

35,000        

2 บริหารทั่วไป อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลสันทราย โครงการ

แหพํระวนัสงกรานต์

สภาวฒันธรรม

ต าบลสันทราย

50,000        การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ๎งถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ

ทอ๎งถิ่น

แบบสรปุโครงการหมวดเงนิอุดหนุนตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553

1.  เงินรายได๎ของปทีี่ผํานมาที่ได๎ปดิบญัชีงบรายจํายประจ าปแีล๎ว  ในขณะจัดท ารํางงบประมาณรายจําย ประจ าป ี โดยไมํรวมเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน....29,804,39.15.....บาท

2.  โครงการที่ต้ังอยูํในหมวดเงินอุดหนุน  (โดยไมํรวมเงินอุดหนุนตามภารกิจถํายโอน  เชํน  อาหารกลางวนั อสม. บา๎นละ  10,000.- บาท  ฯลฯ)  ทกุโครงการในงบประมาณ 2559                                    

     จ านวน.....4.....โครงการ  จ านวน 105,000 บาท

3.  (ข๎อมูล ข๎อ 2 x 100)  ÷  (ข๎อมูล  ข๎อ 1)  =1.4

4.  รายละเอียดโครงการตามข๎อมูลข๎อ 2 เปน็รายโครงการ  ดังนี้



3 ศาสนาวฒันธรรม อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลสันทราย โครงการ

ธรรมะสัญจร

สภาวฒันธรรม

ต าบลสันทราย

15,000        การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ๎งถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ

ทอ๎งถิ่น

ล าดับ

ที่
แผนงาน โครงการ

หน่วยงาน

องค์กรที่ขอรบั

เงนิอุดหนุน

วงเงนิ ภารกิจด้าน

กรณตี้องขออนุกรรมการจังหวัด

เหน็ชอบเมื่อวันที/่หรอื ผจว 

วินิจฉัยเมื่อวันที่

4 ศาสนาวฒันธรรม อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลสันทราย โครงการ

ประเพณีเทศน์มหาชาติธรรมหลวง

สภาวฒันธรรม

ต าบลสันทราย

20,000        การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปญัญาทอ๎งถิ่น และวฒันธรรมอันดีของ

ทอ๎งถิ่น

(นายธนาคาร  ค าน๎อย) (น.ส.อรชร  รัตนธรรม)

ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย ผ๎ูอ านวยการกองคลัง

(นายธนวฒัน์  แสงสุวรรณ์)

นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย



ภาคผนวก ค

ล าดบั

ที่ โครงการ

 งบประมาณ (บาท) หน้าทีร่ะบุ

ในเทศ

บัญญัตฯิ

1. จ่ายจากเงินรายได้

1 เงินเดือนนายก / รองนายก 725,760              46

2 เงินประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 180,000              47

3 เงินตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก 180,000              47

4 เงินคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 120,960              47

5 เงินคําตอบแทนทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 86,400                48

6 เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทราย 1,555,200            48

7 เงินเดือนพนักงาน 1,461,580            48

8 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 24,000                49

9 เงินประจ าต าแหนํง 177,000              49

10 คําจ๎างพนักงานจ๎าง 1,275,000            49

11 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 168,000              49

12 คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการ 5,000                  50

13 คําเชําบ๎าน 245,000              51

14 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000                51

15 เงินตอบแทนเจ๎าหน๎าทีใ่นการเลือกต้ัง 50,000                50

16 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 922,800              50

17 คําตอบแทนพิเศษพนักงานจ๎าง 10,000                51

18 คําจ๎างเหมาบริการ 3,215,000            52

19 คําธรรมเนียม 120,000              52

20 คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 20,000                53

21 คําเล้ียงรับรอง 40,000                53

22 คําใช๎จํายในงานพิธีตําง ๆ 15,000                53

23 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 120,000              54

24 คําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกต้ัง 50,000                54

25 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 15,000                55

แบบรายงานจ าแนกลักษณะรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560

แผนงานบริหารงานทัว่ไป ( รหัสบัญช ี00110 )



ภาคผนวก ค

ล าดบั

ที่ โครงการ

 งบประมาณ (บาท) หน้าทีร่ะบุ

ในเทศ

บัญญัตฯิ

แบบรายงานจ าแนกลักษณะรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560

26 โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของ ทต. 50,000                55

27 โครงการเทศบาลต าบลสันทรายเคล่ือนที่ 100,000              55

28 โครงการจัดท าคํูมือส าหรับบริการประชาชน 15,000                56

29 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนง.สํวนต าบลและพนง.จ๎าง 30,000                56

30 โครงการอบรมศักยภาพพนง.ฯ เพือ่เพิม่เติมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 300,000              56

31 โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูน าชุมชน คณะผ๎ูบริหารฯป5ี9 500,000              57

32 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 150,000              57

33 วัสดุส านักงาน 150,000              57

34 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 40,000                58

35 วัสดุงานบ๎านงานครัว 45,000                58

36 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 30,000                58

37 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 1,900,000            58

38 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,000                59

39 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000                59

40 วัสดุอื่น 5,000                  59

41 คําไฟฟูา 360,000              60

42 คําบริการโทรศัพท์ 53,000                60

43 คําไปรษณีย์ 25,000                60

44 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 100,000              60

45 คําจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 32,000                61

46 คําจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ต ส าหรับงานประมวลผล 21,000                62

47 คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก 15,200                63

48 คําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า(18หน๎า/นาท)ี 7,300                  64

49 คําจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง 15,500                64

50 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000                64

51 อุดหนุนทต.เวียงฝาง ตามโครงการศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซ้ือการจ๎างของ

หนํวยการบริหารราชการท๎องถิ่น

20,000                65



ภาคผนวก ค

ล าดบั

ที่ โครงการ

 งบประมาณ (บาท) หน้าทีร่ะบุ

ในเทศ

บัญญัตฯิ

แบบรายงานจ าแนกลักษณะรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560

52 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝางตามโครงการรัฐพิธี 20,000                65

53 อุดหนุนศป.ปส.อ าเภอฝาง ตามโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ 50,000                65

54 อุดหนุนกองร๎อยต ารวจตระเวนชายแดนที ่334  ตามโครงการการศึกษาเพือ่

ตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

35,000                66

55 คําจ๎างทีป่รึกษาเพือ่วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตํางๆ 15,000                66

56 เงินเดือนพนักงาน 210,000              67

57 คําจ๎างพนักงานจ๎าง 230,000              67

58 โครงการเวทีประชาคมต าบลสันทราย 20,000                68

59 โครงการติดตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 10,000                68

60 เงินเดือนพนักงาน 1,486,700            69

61 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 7,000                  69

62 เงินประจ าต าแหนํง 67,200                69

63 คําเชําบ๎าน 95,000                69

64 คําจ๎างเหมาบริการ 20,000                70

65 คําธรรมเนียมคําลงทะเบียนตํางๆ 50,000                70

66 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 50,000                70

67 โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 15,000                71

68 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมวัสดุ 20,000                71

69 วัสดุส านักงาน 50,000                71

70 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000                72

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

71 เงินเดือนพนักงาน 160,000              73

72 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 24,000                73

73 โครงการปูองกันและลดอุบัตติเหตุบนท๎องถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 30,000                74

74 โครงการปูองกันและลดอุบัตติเหตุบนท๎องถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ 30,000                74

งานการวางแผนสถิตแิละวิชาการ

งานบริหารงานคลัง



ภาคผนวก ค

ล าดบั

ที่ โครงการ

 งบประมาณ (บาท) หน้าทีร่ะบุ

ในเทศ

บัญญัตฯิ

แบบรายงานจ าแนกลักษณะรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560

75 คําใช๎จํายในการชํวยชํวยเหลือผ๎ูประสบภัย 500,000              75

76 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนุํงหํมกันหนาว 100,000              76

77 โครงการรณรงค์ปูองกันลดปัญหาหมอกควัน 5,000                  76

78 โครงการอบรมให๎ความร๎ูในการปูองกันภัยและซํอมแซมแผนปูองกันภัย 50,000                77

79 วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 25,000                77

80 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 30,000                77

81 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000                78

82 โครงการจัดซ้ือวิทยุประจ าทีพ่ร๎อมเคร่ืองแปลงสัญญาณ 40 วัตต์ 60,000                78

83 โครงการจัดซ้ือวิทยุรับสํง มือถือติดตามตัว 24,000                78

84 โครงการจัดซ้ือเปลตัก อลูมิเนียม 15,000                79

85 โครงการจัดซ้ือถังอ๏อกซิเจนพร๎อมอุปกรณ์ 1.5 คิว 10,000                79

86 โครงการจัดซ้ือชุกเฝือกดามหลัง 8,000                  80

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

87 เงินเดือนพนักงาน 633,600              81

88 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 39,500                81

89 เงินประจ าต าแหนํง 42,000                81

90 คําเชําบ๎าน 24,000                82

91 คําจ๎างบริการ 195,000              82

92 คําธรรมเนียมคําลงทะเบียนตํางๆ 20,000                82

93 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 20,000                83

94 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันพํอแหํงชาติ 55,000                83

95 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 35,000                83

96 คําใช๎จํายในการจักกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 130,000              84

97 โครงการอบรมเยาวชนต๎นแบบต าบลสันทราย 100,000              84

98 คําบ ารุงรักษาซํอมแซม 110,000              85

99 วัสดุส านักงาน 30,000                85

100 วัสดุบ๎านงานครัว 40,000                85
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101 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000                86

งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

102 เงินเดือนพนักงาน 100,000              87

103 โครงการปลูกรักกับครอบครัว 18,000                88

งานการศึกษาไมก่ าหนดระดบั 

104 วัสดุส านักงาน 130,000              90

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

105 เงินเดือนพนักงาน 399,000              91

106 เงินเพิม่ตํางๆ ของพนักงานจ๎าง 24,000                91

107 เงินเดือนพนักงานจ๎าง 163,000              91

108 เงินเพิม่ตํางๆ ของพนักงานจ๎าง 12,000                91

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

109 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิด 90,000                92

110 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข๎เลือดออก 90,000                92

111 โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก 10,000                93

112 โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย 100,000              93

113 โครงการอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร 30,000                93

114 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูํที ่1-17 127,500              94

115 คําจัดซ้ือเคร่ืองพํนละอองฝอย 180,000              96

116 เงินเดือนพนักงาน 167,000              97

117 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 12,000                97

118 โครงการชํวยเหลือผ๎ูยากไร๎ต าบลสันทราย 80,000                98

119 อุดหนุนกิ่งกาชาดโครงการชํวยเหลือผ๎ูยากไร๎ 20,000                98

120 เงินเดือนพนักงาน 1,348,900            99

121 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 48,000                99

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 
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122 เงินประจ าต าแหนํง 67,200                99

123 คําจ๎างพนักงานจ๎าง 131,000              99

124 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 24,000                100

125 เงินคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎าง 40,000                100

126 คําเชําบ๎าน 86,400                100

127 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 18,000                100

128 คําจ๎างเหมาบริการ 35,000                101

129 คําธรรมเนียม 20,000                101

130 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 20,000                101

131 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน 50,000                102

132 วัสดุส านักงาน 30,000                102

133 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000                102

134 วัสดุกํอสร๎าง 50,000                103

งานไฟฟูาและถนน  

135 คําจ๎างพนักงานจ๎าง 133,000              104

136  เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 24,000                104

137 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน 20,000                104

138 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 80,000                104

139 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง 200,000              105

140 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํที่ 2 บ๎านนันทาราม ซอย 2 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 107 219,300              106

งานสวนสาธารณะ

141 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและสถานทีร่าชการ 20,000                116

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  

142 คําจ๎างพนักงานจ๎าง 108,000              117

143 เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 12,000                117

144 คําจ๎างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1,100,000            117

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม็แขง็ชมุชน ( รหัสบัญช ี00251 )
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145 เงินเดือนพนักงาน 271,800              118

งานส่งเสริมและสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

146 โครงการด าเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลสันทราย 50,000                119

147 โครงการจ๎างนักเรียน/ นศ. ท างานชํวงปิดภาคเรียน 80,000                119

148 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพผ๎ูพิการ 25,000                120

149 โครงการอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงตํอเด็ก สตรีฯ 40,000                120

งานกีฬาและนันทนาการ

150 โครงการ กีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ 85,000                121

151 โครงการกีฬาสัมพันธ์เยาวชนในเขตต าบลสันทราย 40,000                121

152 โครงการเปตองคัพ 45,000                122

153 โครงการกีฬาตํอต๎านยาเสพติดต าบลสันทราย 300,000              122

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

154 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558 400,000              123

155 โครงการจัดประเพณีรดน้ าด าหัวผ๎ูสูงอายุ 30,000                123

156 โครงการอบรมสํงเสริมคุณภาพชีวิตผ๎ูสูงอายุต าบลสันทราย 200,000              124

157 โครงการหลํอเทียนและถวายเทียนเข๎าพรรษา 90,000                124

158 โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน 50,000                124

159 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต าบลสันทราย 30,000                125

160 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอฝางตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 15,000                125

161 โครงการแหํเทียนพระวันสงกรานต์ 50,000                126

162 โครงการประเพณีเทศน์มหาชาติธรรมหลวง 20,000                126

163 โครงการธรรมะสัญจรส าหรับประชาชน 15,000                126

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

167 โครงการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเทีย่วต าบลสันทราย 100,000              127

168 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ.ฝาง ตามโครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ 50,000                127

169 อุดหนุนทีท่ าการปกครองจ.เชียงใหมํ ตามโครงการมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ 5,000                  128

งานส่งเสริมการเกษตร
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170 เงินเดือนพนักงาน 292,000              129

171 คําใช๎จํายในการด าเนินการศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี 150,000              129

172 วัสดุการเกษตร 20,000                130

173 โครงการปลูกต๎นไม๎ 12 สิงหา 5,000                  131

174 โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชนบ๎านห๎วยงูใน 30,000                131

175 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000              132

176 เบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์ 480,000              132

177 เงินส ารองจําย 300,000              132

178 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น 372,400              133

179 เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 49,800                133

180 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  540,000              133

รวม 30,000,000    บาท

ผ๎ูรายงานข๎อมูล

(นายธนาคาร  ค าน๎อย)   

ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้

งบกลาง
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2. จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

1 คําอาหารกลางวัน 851,200              88

2 คําพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 16,000                88

3 คําวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  1,462,200            89

4 คําวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 313,700              89

5 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 3,052,000            89

งานไฟฟูาและถนน  ( รหัสบัญช ี00242 )

6 คําจัดซ้ือวสัดุดินถมพร๎อมปรับเกล่ียถนนสายน้ าล๎อง  หมูํที่ 7 บา๎นสองแคว 335,000              105

7 คําจัดซ้ือวสัดุดินถมพร๎อมปรับเกล่ีย ซอยเข๎าปาุช๎า หมูํที่ 12 70,000                105

8 โครงการวางทอํระบายน้ าคสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 1  บา๎นแมมําว 285,000              106

9
โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า คสล.หมูํที่ 2 บา๎นนนัทาราม ซอย 2 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 107

30,700                106

10 โครงการกอํสร๎างถนนคสล. หมูํที่ 3 บา๎นสันทราย ซอย 9 จากวัดสันทรายถึงซอย 10 664,500              106

11
โครงการกอํสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 5 บา๎นหว๎ยงูใน สายปะกาเกอญอเชื่อมถนน คสล.เดิม สายที่ 1

440,000              107

12 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 5 บา๎นหว๎ยงูใน ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2 500,000              107

13 โครงการกํอสร๎างสะพานคสล.หมูํที่  6 บา๎นต๎นส๎านซอย 4 300,000              107

14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 7 บา๎นสองแคว ซอย 6 เชื่อมถนนคสล.เดิม 147,000              108

15 โครงการกอํสร๎างถนนคสล.หมูํที่ 8 บา๎นสันต๎นดํู ซอย 2 เชื่อมถนนลาดยางเดิม สายที่ 1 229,000              108

16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 8 บา๎นสันต๎นดํู ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่ 2 201,000              108

17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 8 บา๎นสันต๎นดํู ซอย 5  ถึงซอย 7 สายที่ 3 372,000              109

18 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 9  บา๎นหว๎ยงูกลาง ซอย 4 เชื่อม ซอย 6 สายที่ 1 177,000              109

19 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 9  บา๎นหว๎ยงูกลาง  ซอย 5/1 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2 122,000              109

20 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 10 บา๎นสบมาว  ซอย 5 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่ 1 99,000                110

21 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 10 บา๎นสบมาว ซอย 6 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 2 56,000                110
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22 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 11 บา๎นใหมสัํนต๎นดํู  ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่ 1 107,600              110

23 โครงการกอํสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 11 บา๎นใหมสัํนต๎นดํู ซอย 3 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่ 2 110,000              111

24 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 11 บา๎นใหมํสันต๎นดํู ซอย 3  เชื่อมซอย 5 สายที่ 3 640,000              111

25  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 บา๎นสันหนองเขียว ซอย 3 เชื่อมถนนลาดยางเดิม 

สายที่  1
354,000              111

26 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13  บา๎นสันหนองเขียว ซอย 5 เชื่อมถนนคสล.เดิมสายที่

 2
117,000              112

27 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 บา๎นสันหนองเขียว ซอย 7  เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่

 3
174,000              112

28  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 บา๎นสันหนองเขียวซอย 8/1 เชื่อม ถนนคสล.เดิม

จนถึงซอย 8 สายที่ 4
189,500              112

29 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 บา๎นสันหนองเขียว ซอย 11 เชื่อมถนนคสล.เดิม สาย

ที่  5
288,000              113

30
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 13 บา๎นสันหนองเขียว ซอย 13 เชื่อมคสล.เดิม สายที่ 6

175,500              113

31 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคสล. หมูํที่ 14  บา๎นใหมํเหนือ ซอย 3  ถึงซอย 6 535,000              113

32 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 15 บา๎นทาํกวา๎ง ซอย 4 เชื่อมคสล.เดิม 107,600              114

33 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 16 บา๎นสันทรายเหนือ ซอย 6  เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่

 1
90,750                114

34 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 16 บา๎นสันทรายเหนือ ซอย 4 เชื่อมถนนคสล.เดิม สายที่

 2
136,950              114

35 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 17  บา๎นต๎นส๎านใน ซอย 5  เชื่อมถนนคสล.เดิม 250,800              115

รวม 13,000,000    บาท



ภาคผนวก ค

ล าดบั

ที่ โครงการ

 งบประมาณ (บาท) หน้าทีร่ะบุ

ในเทศ

บัญญัตฯิ

แบบรายงานจ าแนกลักษณะรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2560

ผ๎ูรายงานข๎อมูล

(นายธนาคาร  ค าน๎อย)   

ปลัดเทศบาลต าบลสันทราย
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ การศาสนา การ งบกลาง

งานทั่วไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม เกษตร

ภายใน ของชุมชน และ

งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย นันทนาการ

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม -               

งบ งบกลาง เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยโรคเอดส์ -               

กลาง เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ -               

เบี้ยยังชีพคนพกิาร -               

ส ารองจําย -               

รายจํายตามข๎อผูกพนั -               

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ

ข๎าราชการสํวนทอ๎งถิ่น

-               

เงินเดือน เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ #REF!

(ฝุาย

การเมือง)

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนงํนายกฯ/

รองนายกฯ

#REF!

เงินคําตอบแทนพเิศษนายกฯ/รองนายกฯ

#REF!

เงินคําตอบแทนเลขานกุารนายก #REF!

เงินคําตอบแทนที่ปรึกษานายกฯ

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองสํวนทอ๎งถิ่น

#REF!

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากร
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ การศาสนา การ งบกลาง

งานทั่วไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม เกษตร

ภายใน ของชุมชน และ

งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย นันทนาการ

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

เงินเดือน เงินเดือนพนกังาน 4,725,700         168,500      2,137,900      589,500      185,300     #REF! 311,700     -            

(ฝุายประจ า) เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนกังาน #REF! 4,000         -               -            

เงินประจ าต าแหนงํ #REF! -            42,000.00      #REF!

คําจ๎างพนกังานจ๎าง 830,000            513,500      426,100         168,000      -               

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนกังานจ๎าง -                  45,000       13,000          -            48,000          

งบ
ค่า

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
80,000             40,000          

ด าเนิน ตอบ คําเชําบา๎น 194,400            - #REF! 186,000        

งาน แทน เงินชํวยเหลือการศึกษาบตุร 95,100             17,400          29,000          

ค่าตอบ คําประโยชนต์อบแทนอื่น #REF! -            

แทน คําตอบแทนพเิศษพนกังานจ๎าง 30,000             

รายจํายเพื่อใหไ๎ด๎มาซ่ึงบริการ 527,800            30,000          1,110,000      

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ #REF!

รายจํายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการ

ที่ไมเํข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น

1,689,200         1,414,000   1,953,500      215,000      20,000       1,102,000      435,000     500,000      -            

งบ คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน 170,000            -            100,000         70,000          

ด าเนิน วัสดุส านกังาน 209,600            30,000          -            30,000          

งาน วัสดุไฟฟาูและวิทยุ 40,000             20,000          80,000          

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ การศาสนา การ งบกลาง

งานทั่วไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม เกษตร

ภายใน ของชุมชน และ

งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย นันทนาการ

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

วัสดุงานบา๎นงานครัว 50,000             50,000          

วัสดุอาหารเสริม  (นม)โรงเรียน 1,291,600      

วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็ก 287,500         

วัสดุอาหารเสริม (นม) รร.เทศบาล 63,240          

วัสดุกอํสร๎าง -               

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 155,000            -            50,000          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 560,000            300,000        

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเกษตร -            

งบ วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 15,000             

ด าเนิน ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 25,000       

งาน วัสดุคอมพวิเตอร์ 110,000            20,000          30,000          

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000       

วัสดุอื่น ๆ 10,000             42,500       67,000          

ค่า คําไฟฟาู 300,000            

สาธารณูปโภค คําโทรศัพท์ 50,000             

คําไปรษณีย์ 25,000             

คําบริการโทรคมนาคม 30,000             

ค่าวัสดุ
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

บริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สร้างความ การศาสนา การ งบกลาง

งานทั่วไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม เกษตร

ภายใน ของชุมชน และ

งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย นันทนาการ

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

งบลงทุน ค่า ครุภณัฑ์ส านกังาน -               

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสํง 1,102,000         

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 97,600             13,900          -               

ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวิทยุ #REF!

ครุภณัฑ์ดับเพลิง 20,500       

ครุภณัฑ์อื่น ๆ 4,000         

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000            -               

ค่าที่ดิน อาคารตํางๆ -               

งบลงทุน และ คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคาร -               

สิ่งก่อสร้าง คํากอํสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค -               

งบรายจ่าย

อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน รายจํายอื่น 40,000             

งบ เงินอุด เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20,000             

เงิน หนุน เงินอดุหนนุสํวนราชการ 105,000            2,696,000      -               -            

อุด เงินอดุหนนุเอกชน

#REF! #REF! #REF! 972,500    205,300   #REF! 746,700   500,000    -          -             รวม
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0

0

0

0

0

0

0

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

#REF!

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

รวม
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เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

รวม

#REF!

#REF!

#REF!

1,937,600

106,000 #REF!

120,000

#REF!

141,500

#REF!

30,000         255,000      

1,667,800     

#REF!

7,328,700

340,000 2,282,000    

269,600

140,000
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เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

รวม

100,000

1,291,600

287,500

63,240

0

205,000

860,000

0

15,000

25,000

160,000 490,000      

30,000

119,500

300,000

50,000

25,000

30,000
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เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

รวม

0

1,102,000

111,500

20,500

4,000

100,000 -            

0

0

40,000

20,000

2,801,000

#REF! #REF!


