รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
อําเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,980,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 13,554,413
1. งบบุคลากร
รวม 9,630,450
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 2,848,320
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
725,760
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
และรองนายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 380,160.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
180,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
และรองนายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
180,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
และรองนายกเทศมนตรีตําบลแม่สายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 10,080.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.-บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 7,200.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- ประธานสภาเทศบาลฯ เดือนละ 15,840.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาลฯ เดือนละ 12,960.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลฯจํานวน 10 คน เดือนละ 10,080.-บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสํานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสุขาภิบาล
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าพนักงานธุรการ
และ/หรือตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2558–2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานเทศบาลผูม้ ีคุณวุฒติ ามที่ ก.พ. รับรอง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มเี หตุพิเศษของพนักงานเทศบาล 3 อัตรา ให้แก่
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 84,000 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
- นิติกร เดือนละ 4,500 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 54,000 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.) ให้แก่
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เป็นเงิน 330 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

207,360 บาท

จํานวน

1,555,200 บาท

รวม
จํานวน

6,782,130 บาท
3,483,900 บาท

จํานวน

205,530 บาท

1.2.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 84,000 บาท
- รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 42,000 บาท
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
- ประเภทตามภารกิจ 5 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ) และพนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)
- ประเภททั่วไป 17 อัตรา ประกอบด้วย นักการภารโรง(1อัตรา) คนงานทั่วไป
(9 อัตรา) คนงานทั่วไปประจํารถขยะ(4 อัตรา) พนักงานดับเพลิง(2 อัตรา)
พนักงานขับรถยนต์(1อัตรา) และอื่นๆ ตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2558–2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.)ให้แก่พนักงานจ้าง
- ประเภทตามภารกิจ 3 อัตรา และ ประเภททั่วไป 17 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2558–2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ จํานวน 511,595 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ทําให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานเทศบาล
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล
หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

193,200 บาท

จํานวน

2,655,240 บาท

จํานวน

244,260 บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,824,963 บาท
896,595 บาท
541,595 บาท

2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสภาเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
กิจการสภาเทศบาล เช่น คณะกรรมการแปรญัตติฯลฯ ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

10,000 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสํานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.1.4 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในสํานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มสี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในสํานักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2.2.1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ในการส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และผูป้ ฏิบัติงานของเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.2.1.2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลทางวิทยุกระจายเสียง
หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ และค่าจ้างทําป้ายโฆษณาพร้อมติดตั้งค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)
หน้า 123 ข้อ 32
2.2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการจํานวน 608,368.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น
-จ้างเหมาตัดหญ้า จํานวน 84,000 บาท
-จ้างเหมาเก็บขยะในที่และทางสาธารณะ จํานวน 84,000 บาท
-จ้างเหมาคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ จํานวน 84,000 บาท
-จ้างเหมาดูแลแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง จํานวน 84,000 บาท
-จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จํานวน 84,000 บาท
-จ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 84,000 บาท
-จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาทรวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม จํานวน 74,368 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําและพัฒนาเว็บไซด์เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 120 ข้อ 18
2.2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สําหรับใช้ในงานสารสนเทศฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 121 ข้อ 26

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

1,683,368 บาท
958,368 บาท

2.2.1.6 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการดําเนินการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 122 ข้อ 30
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
2.2.2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่ มชม หรือ ทัศนศึกษาดูงานหรือคณะบุคคลหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.2.2.2 ค่าเลีย้ งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่งเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ จํานวน 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับ – ส่งเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์
รวมถึงเพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมการสําหรับการปฏิบัตริ าชกรณียกิจของเชื้อพระวงศ์
ทุกพระองค์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.3.1 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 100 ข้อ 2
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของ อปท.ก่อให้เกิด
ความเสียหาย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ อปท.
ก่อให้เกิดความเสียหาย(ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 100 ข้อ 3
2.2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดรองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น และของคนในชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 132 ข้อ 9

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

2.2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีสาธารณะ/ประชาพิจารณ์
เพื่อจัดทําเวทีประชาพิจารณ์ในหมู่บ้านของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพทําให้
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร,พ.ร.บ.ขุดดินถมดินและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 130 ข้อ 4
2.2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ,ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)หน้า 131 ข้อ 6
2.2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและ
การให้บริการในเชิงรุก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเทศบาล โดยปรับขยายเวลาให้บริการ
ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 122 ข้อ 27
2.2.3.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในงานรัฐพิธี และงานวันสําคัญของชาติ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มสี ่วนร่วมและมีโอกาสทํากิจกรรมในงานต่างๆ ร่วมกัน เช่น
วันพ่อแห่งชาติ ,วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562)หน้า 79 ข้อ 5
2.2.3.8 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และอื่นๆ)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี(คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองและอื่นๆ)
ในเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 100 ข้อ 1
2.2.3.9 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562)หน้า 112 ข้อ 5
2.2.3.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย
และการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)
หน้า 129 ข้อ 2
2.2.3.11ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการทํางาน
ของบุคลากรของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพและการทํางานของ
บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะการทํางานร่วมกันเป็นประจําทุกปี เป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มคี ติการทํางานที่ดี มีศักยภาพการทํางานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 112 ข้อ 4
2.2.3.12ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยว
เนื่องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

2.2.3.13 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนด(กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง)รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 131 ข้อ 7

จํานวน

100,000 บาท

2.2.3.14 โครงการกฎหมายน่ารู้สชู่ ุมชนและการอบรมเพื่อรักษาความสงบภายใน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกฎหมายน่ารูส้ ชู่ ุมชน
และการอบรมเพื่อรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 130 ข้อ 3
2.2.3.15 โครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562)หน้า 111 ข้อ 1
2.2.3.16 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล การจัดทําแผนชุมชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 131 ข้อ 5
2.2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จดั อยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้นไม้กวาด สบู่ ผงซักผ้า
น้ํายาล้างห้องน้ํา ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.3.4 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จําเป็นใช้ในการปฏิบัตงิ าน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบาะ หัวเทียน
ยางรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

860,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องตัดหญ้า และเครื่องฉีดพ่นน้ํายาเคมีกําจัดยุง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้า 123 ข้อ 32
2.3.8 วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นใช้ในการปฏิบัตริ าชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.4.2 ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้บริเวณอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้า 123 ข้อ 32
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ หรืออื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)หน้า 123 ข้อ 32
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ADSL ระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ,ค่าต่ออายุเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็ปไซต์เทศบาล,
ค่าเช่าบริการ airtime ,ค่าเช่าบริการ google earth, ค่าเช่าบริการ google drive และ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
3. งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทดี่ ิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

385,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยไคร้ จํานวน 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอําเภอแม่สาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 31
4.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
4.2.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2560
ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/1045 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 80 ข้อ 6
4.2.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/1045 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อ 7
4.2.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/1045
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อ 8
4.2.4 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559
ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/1045 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 80 ข้อ 9
4.2.5 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ ที่ ชร 1018.1/1045
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562)หน้า 81 ข้อ 10

รวม
รวม
จํานวน

79,000 บาท
79,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

29,000 บาท

งานบริหารงานคลัง
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
และ/หรือตําแหน่งตามแผนอันตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,103,580
2,188,080
2,188,080
1,366,920

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

75,120 บาท

1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

67,200 บาท

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - ประเภททั่วไป 3 อัตรา ประกอบด้วย
คนงานทั่วไป (3 อัตรา) และอื่น ๆ และ/หรือตําแหน่ง ตามแผนอัตรากําลังสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

603,000 บาท

1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา - ประเภททั่วไป 3 อัตรา และ/หรือตําแหน่งตาม
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

75,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ และ/หรือตําแหน่ง ตามแผนอันตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32

2.งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพเิ ศษ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใน
สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 10 อัตรา ทําให้การปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32

รวม
รวม
จํานวน

839,000 บาท
344,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง หรือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0803/ว 357 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 หรือตามหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองคลัง หรือผู้มสี ิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลังหรือ
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32

2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ในการส่งพนักงานเทศบาล และ
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ข้อ 32

รวม
จํานวน

325,000 บาท
180,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลทางวิทยุกระจายเสียง
หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ค่าจ้างทําแผ่นพับวารสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และค่าจ้างทําป้ายโฆษณา
พร้อมติดตั้ง ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บข้อมูลผู้ชาํ ระภาษีและฐานข้อมูล
ในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สําหรับใช้ในงานสารสนเทศ เช่น การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
อปท. (e-Plan) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 32
2.2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม และการให้บริการในการชําระภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม,สํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบผู้เสียภาษีรายใหม่ที่เปิดกิจการค้า
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ให้เป็นปัจจุบันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ หรือตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 117 ข้อ 10

2.2.2.3 โครงการบริการถึงที่รับชําระภาษีถึงบ้าน ออกหน่วยให้บริการประชาชน

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม กระดาษสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยูใ่ นประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

รวม
จํานวน

170,000 บาท
60,000 บาท

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร วัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า
อุปกรณ์ต่อพ่วง หลอดไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า แบตเตอรี่โทรศัพท์ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

5,000 บาท

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จดั อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

5,000 บาท

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบาะ
หัวเทียน ยางรถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

10,000 บาท

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการถึงที่รับชําระภาษีถึงบ้านออกหน่วยให้บริการ
ประชาชน เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ หรือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 118 ข้อ 13
2.2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื้อเทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร จํานวน 1 ชุด
เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร จํานวน 1 ชุด (จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ข้อ 17
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1.2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
คุณลักษณะ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ข้อ 15

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

76,500 บาท
76,500 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

3.1.2.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ข้อ 15
3.1.2.3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

จํานวน

4,300 บาท

จํานวน

3,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท
คุณลักษณะ
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ข้อ 15
3.1.3 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 123 ข้อ 32

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
ระดับท้องถิ่น และการอบรมการรักษาความสงบภายในรวมถึงการช่วยเหลือเจ้าพนักงานตํารวจ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านงานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร.
ทต.แม่สายมิตรภาพ และการอบรมการรักษาความสงบภายในรวมถึงการช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานตํารวจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า 101 ข้อ 8
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนส่งเสริมพัฒนาความรู้
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร. ทต.แม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา(พ.ศ.2560-2562) หน้า 101 ข้อ 7
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 103 ข้อ 13
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกอบรมใหม่)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหม่)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562)หน้า 102 ข้อ 11
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมวัน อปพร.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมวันอปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 102 ข้อ 10
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
งานประเพณีต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการลดอุบตั ิเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ และรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 102 ข้อ 9
1.2 ค่าวัสดุ
1.2.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัคคีภยั และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 104 ข้อ 16

รวม

350,000 บาท

รวม
รวม

350,000 บาท
240,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

110,000 บาท
30,000 บาท

1.2.2 วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง,ข้อต่อทางแยกชนิดอะลูมเิ นียม ,
เติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิงฯลฯ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562)หน้า 105 ข้อ 18
1.2.3 วัสดุอื่น
เพื่อจัดซื้อวัสดุด้านการจราจร และวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรในพื้นที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 104 ข้อ 16

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา ก.ท. กําหนด จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ และ/หรือตามแผนอัตรากําลังสามปี(พ.ศ.2559-2561)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,034,280 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีคณ
ุ วุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วย
ประเภทตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา) และประเภททั่วไป (6 อัตรา) และอื่นๆ
ตามแผนอัตรากําลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และอื่นๆ ตามแผนอัตรากําลังฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์
ที่กําหนด สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,860,460
1,970,760
1,970,760
1,034,280

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

19,860 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

765,960 บาท

จํานวน

108,660 บาท

รวม
รวม
จํานวน

835,400 บาท
277,400 บาท
220,000 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง กองการศึกษาตามระเบียบฯ กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มสี ิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา
และผู้ทมี่ ีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

28,800 บาท

จํานวน

18,600 บาท

2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2.2.1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ,
พนักงานครูเทศบาล ,พนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123
ลําดับที่ 32

รวม
จํานวน

428,000 บาท
278,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

2.2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 178,000 บาท
จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน รวม 168,000 บาท
และค่าจ้างจัดทําแบบพิมพ์/เอกสาร รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ ที่เป็นกิจการอํานาจ
หน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ จํานวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.2.1.3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาการจัดทําวารสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาล การจัดทําแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ วีดีโอ วีดีทัศน์
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการต่างๆ หรือเลี้ยง
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าประชุมในการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆของ
กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครู ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกอง
การศึกษา และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 70 ลําดับที่ 2
2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างของกองการศึกษา
ตามระเบียบฯ กําหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123
ลําดับที่ 32
2.2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็กและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 39 ลําดับที่ 2
2.2.4 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

130,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

3.งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว
เพื่อใช้ในการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว
(โต๊ะพับฟอเมก้า) ขนาด 60x180x75 ซม. จํานวน 6 ชุด ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 113 ลําดับที่ 2
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1.2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 115 ลําดับที่ 3
3.1.2.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 115 ลําดับที่ 3
3.1.2.3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 115 ลําดับที่ 3

รวม
รวม

54,300 บาท
54,300 บาท

จํานวน

7,200 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

7,900 บาท

จํานวน

3,200 บาท

3.1.3 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32

จํานวน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา
พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 6 อัตรา
ประกอบด้วย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,463,040 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 54,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.1.1 โครงการจัดงานวันวิชาการ
เพื่อเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการของ
ครูผดู้ ูแลเด็ก และเด็กเล็กที่ได้รับการเตรียม ความพร้อมจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 72-73 ลําดับที่ 6

รวม
รวม
รวม
จํานวน

7,683,960
1,463,040
1,463,040
1,463,040

รวม
รวม
จํานวน

3,284,920 บาท
54,500 บาท
54,500 บาท

รวม

1,475,700 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

2.2.1.2 โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 72-73 ลําดับที่ 6
2.2.1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย ให้แก่
ครู ผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 70 ลําดับที่ 1
2.2.1.4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผปู้ กครองเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย ประจําปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 72-73 ลําดับที่ 6

20,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

2.2.1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2.2.1.5.1 ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
จํานวน 190 คนๆละ 20 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 1,064,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 71 ลําดับที่ 4

จํานวน

1,385,700 บาท

รวม
จํานวน

1,754,720 บาท
1,754,720 บาท

รวม
รวม

220,000 บาท
220,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

2.2.1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14,000 บาท
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ ครู ครูผดู้ ูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก สังกัดกองการศึกษา จํานวน 7 อัตราๆ ละ 2,000 บาท (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 70 ลําดับที่ 2
2.2.1.5.3 ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 307,700 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ จํานวน 181 คนๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 72-73 ลําดับที่ 6
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 ค่าอาหารเสริม (นม)
2.3.1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชที พร้อมดื่มขนาด
บรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่องราคา 8 บาท จํานวน 190 คน จํานวน 280 วัน
เป็นเงิน 425,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 70 ลําดับที่ 3
2.3.1.2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสันทราย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชที พร้อมดื่มขนาด
บรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่องราคา 8 บาท
โรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 473 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 983,840 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 70
ลําดับที่ 3
2.3.1.3 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสันมะนะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชที พร้อมดื่มขนาดบรรจุ
200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่องราคา 8 บาท โรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 166 คน
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 345,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 70 ลําดับที่ 3
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมโครงและเสา
ตามแบบที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 39 ลําดับที่ 1

3.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบํารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบํารุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 123 ลําดับที่ 32
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุน
4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
4.1.1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 1,892,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสันทราย
จํานวนนักเรียน 473 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 71 ลําดับที่ 4
4.1.1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 664,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสันมะนะ
จํานวนนักเรียน 166 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 71 ลําดับที่ 4
4.1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ้านสันทราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 90 ลําดับที่ 4
4.1.1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ้านสันมะนะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 90 ลําดับที่ 5
4.1.1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 2562) หน้า 92 ลําดับที่ 12
4.1.1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันมะนะ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนบ้านสันมะนะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 92 ลําดับที่ 11

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

2,716,000 บาท
2,716,000 บาท
2,716,000 บาท

4.1.1.7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนานักเรียนด้านดนตรีดรุ ิยางค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 92 ลําดับที่ 10
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
1.งบดําเนินงาน
1.1ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 75 ลําดับที่ 9
1.1.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 75 ลําดับที่ 9
1.1.1.3 โครงการจ้างเด็กนักเรียนทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของเด็กนักเรียน และแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 75 ลําดับที่ 9
1.1.1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 74 ลําดับที่ 7
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุน
2.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
2.1.1.1 อุดหนุนสโมสรไลออนส์ แม่สาย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 75 ลําดับที่ 9

รวม
รวม
รวม

185,000 บาท
175,000 บาท
175,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 108 ข้อ 3
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 87 ข้อ 1
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 87 ข้อ 2
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 87 ข้อ 4
1.2 ค่าวัสดุ
1.2.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 104 ข้อ 16
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1.งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุน
1.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานโดยจัดสรรเป็น
ค่าดําเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 8 หมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 88 ข้อ 7

รวม
รวม
รวม

185,000 บาท
185,000 บาท
175,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

60,000
60,000
60,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 โครงการอาสาปันสุข เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาปันสุข เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 88 ข้อ 7

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสํารวจ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา และ/หรือ
ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีคณ
ุ วุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
1.1.3 เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ประกอบด้วย
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตราประกอบด้วยผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา
และ/หรือ ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัด
กองช่าง ประกอบด้วย
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา
และ/หรือ ตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัด
กองช่าง เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,506,395
2,197,920
2,197,920
1,503,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

13,500 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

582,120 บาท

จํานวน

57,300 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,785,475 บาท
321,475 บาท
174,475 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผูม้ ีสิทธิเบิกได้ในสังกัดกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มสี ิทธิเบิกได้ในสังกัดกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2.2.1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 40,000 .-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการส่งพนักงานเทศบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

102,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
จํานวน

364,000 บาท
224,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

2.2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานช่วยงานสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 84,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยงานสาธารณูปโภค ของเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 .-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ งานจ้างทําวัสดุ
สิ่งของต่างๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และค่าบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.2.2.2 โครงการฝึกอบรมการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการก่อสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหวให้แก่
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2

2.2.3 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
(ที่มียอดค่าใช้จ่ายซ่อมแซมครั้งละไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 33
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสําหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน
สํานักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 34
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และ
ซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 35
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยางรถ ,หัวเทียน ,แบตเตอรีฯ่ ลฯ
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 36
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์
รถขุด เครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ของกองช่างเทศบาล ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 37
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย พรบ.ควบคุมอาคาร
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ฯลฯ ของเทศบาลฯ
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 125 ลําดับที่ 39
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรีช่ ิป เมาท์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาน(Hub),
โปรแกรมเขียนแบบ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 40
3.งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์สํารวจ
3.1.1.1 จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 48

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

1,100,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

273,000 บาท
273,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1.2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง (จัดซือ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 127 ลําดับที่ 47
3.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สินต่างๆของกองช่าง
ตั้งจ่ายจากจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32
4.งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุน
4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
4.1.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สาย ตั้งไว้ 250,000บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสุสานบ้านเวียงหอม หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สาย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 24

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 108 ข้อ 2
1.2 ค่าวัสดุ
1.2.1 วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะและถังขยะรวม ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในถังขยะเพื่อ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บขยะภายในหมู่บา้ น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 108 ข้อ 1

จํานวน

53,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน
รวม
จํานวน

1,130,000
1,130,000
1,100,000
1,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท
30,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรี/กลุ่มผูส้ ูงอายุ/ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เช่น อบรมการทําอาหาร และขนมไทยยอดนิยม,อบรมนวดแผนไทยฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 64 ข้อ 1
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แก่ผู้นํา คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
แก่ผู้นํา คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 85 ข้อ 4
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 122 ข้อ 28
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรักน้าํ รักป่า รักแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรักน้ํา รักป่า รักแผ่นดินเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 106 ข้อ 1
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดทําราวจับ ทางลาด สําหรับผู้พิการฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 95 ข้อ 1
1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 97 ข้อ 11
1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 68 ข้อ 15

รวม
รวม
รวม

390,000 บาท
390,000 บาท
390,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

1.1.1.8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผูพ้ ิการ เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 99 ข้อ 20
1.1.1.9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผูส้ ูงอายุ เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ ผูส้ ูงอายุในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 99 ข้อ 18
1.1.1.10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 99 ข้อ 17

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
รวม

155,000 บาท
155,000 บาท
155,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬาประชาชน,
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ, การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 89 ลําดับที่ 1
1.1.1.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 89 ลําดับที่ 1
1.1.1.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามตัวแทนของเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพหรือศูนย์กีฬาตําบล และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 89 ลําดับที่ 1
1.1.1.4 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
(จ้างผู้นําการออกกําลังกายแอโรบิคแดนซ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 89 ลําดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา เช่น ค่าจัดทําพานพุ่ม
ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา เพื่อสักการะพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช งานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช
งานประเพณีทานหาแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 77 ลําดับที่ 1
1.1.1.2 โครงการจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม สานสายใยวิถีชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม สานสายใยวิถีชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 77 ลําดับที่ 1
1.1.1.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 77 ลําดับที่ 1
1.1.1.4 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 77 ลําดับที่ 1
1.1.1.5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 77 ลําดับที่ 1
2.งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุน
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
2.1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 25,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบวงสรวงพระบรมอนุสาวรีย์
พระเจ้าพรหมมหาราช ประจําปี พ.ศ.2560 อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 81 ลําดับที่ 12
2.1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี (พรหมมหาราชคัพ)
ประจําปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 94 ลําดับที่ 18
2.1.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจ้าดอยตุง
ประจําปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 82 ลําดับที่ 14

รวม
รวม
รวม

707,000 บาท
590,000 บาท
590,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

117,000 บาท
117,000 บาท
107,000 บาท

2.1.1.4 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการนมัสการและสรงน้ําพระธาตุเจ้าดอยตุง ประจําปี พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 82 ลําดับที่ 15
2.1.1.5 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,500 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานประจําปี พ.ศ. 2560
(ณ ลานอเนกประสงค์ดอยตุง) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 83 ลําดับที่ 17
2.1.1.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,500 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปี พ.ศ.2560 (ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 83 ลําดับที่ 18
2.1.1.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจําปี พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 83 ลําดับที่ 19
2.1.1.8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพิธีรดน้ําดําหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจําปี พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
หน้า 83 ลําดับที่ 20
2.1.1.9 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า 82 ลําดับที่ 16
2.1.2 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
2.1.2.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการของสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 84 ลําดับที่ 22

จํานวน

10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1.งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.1.1.1 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนเลียบคลอง
ชลประทาน RMC1 ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนน
เลียบคลองชลประทาน RMC1 ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร
โดยทําการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 208.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 80
1.1.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4/2 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4/2 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ โดยทําการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก
0.30-0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 6
1.1.1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย โดยทําการ (1) ก่อสร้าง
รางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.70-1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 93.00 เมตร (2) ขยายผิวถนนขนาดกว้างโดยเฉลี่ย
0.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
46.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 62
1.1.1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณข้างถนนเลียบคลองชลประทาน 2L-RMC1 ปากทางเข้าชุมชนธนธานี ถึง ปากทางเข้า
ชุมชนไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณข้างถนนเลียบคลองชลประทาน 2L-RMC1 ปากทางเข้าชุมชน
ธนธานี ถึง ปากทางเข้าชุมชนไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม โดยทําการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.60-0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 56

รวม
รวม
รวม

3,932,000 บาท
3,932,000 บาท
3,932,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

320,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

1.1.1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 11
บ้านสันทรายใหม่ โดยทําการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30-0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 72
1.1.1.6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านสันทราย หมู่ที่ 11 บ้านสันทรายใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสานบ้านสันทราย หมู่ที่ 11
บ้านสันทรายใหม่ โดยทําการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 71
1.1.1.7 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสุสานบ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสุสานบ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3
โดยทําการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 17.00 เมตร สูง 6.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 42 ลําดับที่ 14
1.1.1.8 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสุสานบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสุสานบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 5 โดยทําการ (1) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.00 เมตร
จํานวน 1 หลัง (2) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 11.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
165.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–
2562 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 44
1.1.1.9 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 1L-RMC1
ท้ายซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 1LRMC1 ท้ายซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย โดยทําการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 70

จํานวน

430,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

507,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

1.1.1.10โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 1L-RMC1
ท้ายซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน
1L-RMC1 ท้ายซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย โดยทําการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,300 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 19,700 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 69
1.1.1.11 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 2 หมูท่ ี่ 3 บ้านสันผักฮี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 2 หมูท่ ี่ 3 บ้านสันผักฮี้
โดยทําการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 16
1.1.1.12 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 6 หมูท่ ี่ 9 บ้านสันทราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
โดยทําการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างข้างละ 0.90 เมตร ยาว 9.00 เมตร
พร้อมราวกันตก ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 61
1.1.1.13 โครงการวางท่อระบายน้าํ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อมซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อมซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
โดยทําการ (1) วางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
พร้อมบ่อพักขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 41.00 เมตร
พร้อมเทคอนกรีตทับขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร
(2) ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง
โดยเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 4
1.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซมถนน คสล.
ที่ชํารุด, ซ่อมแซมรางระบายน้ํา, ทางระบายน้ําที่ชํารุด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 32

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

65,000 บาท

จํานวน

320,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

1.1.2.2 โครงการจัดซื้อหินคลุกเพือ่ ใช้ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ภายในเขตเทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลุกเพื่อใช้ดําเนินการซ่อมแซมถนนที่ชาํ รุด ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ เช่น ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที่ 34 ลําดับที่ 36

จํานวน

300,000 บาท

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกําจัดวัชพืช
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกําจัดวัชพืชในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า 106 ข้อ 3
1.2 ค่าวัสดุ
1.2.1 วัสดุการเกษตร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดิน ปุ๋ย เถ้าแกลบเผา เลื่อยตัดกิ่งไม้ มีดขอ
ตัดกิ่งไม้ จอบ เสียม พลั่ว ส้อมพรวน ส้อมตักหรือวัสดุการเกษตรอื่น ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 32

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
1.งบกลาง
1.1 งบกลาง
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อสมทบเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
(ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง/ค่าตอบแทนรายเดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 123 ข้อ 32
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพผู้ผู้สูงอายุ รวม 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 98 ข้อ 12
1.1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพผู้พิการ รวม 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 98 ข้อ 13

รวม
รวม
รวม
จํานวน

10,087,192
10,087,192
10,087,192
248,432

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

6,701,600 บาท

จํานวน

1,313,160 บาท

1.1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จํานวน 50 รายๆ ละ 500 บาท/
เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้า 98 ข้อ 14
1.1.5 สํารองจ่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา หรือได้รับความ
เดือดร้อน ตามอํานาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562)หน้า 105 ข้อ 21
1.1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.1.6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
จํานวน 250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนยอดเงินจัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากร
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ประชากร 12,429 คน x 20 บาทเป็นเงิน
248,580 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

384,000 บาท

1.1.7 เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพของผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มสี ิทธิได้รับ
ตามระเบียบกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 32

จํานวน

20,000 บาท

1.1.8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จํานวน

620,000 บาท

1.1.6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่จับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 32
1.1.6.3 ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 51,000.- บาท
เพื่อการส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุง
สมาคม พ.ศ.2555) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
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1.1.6.4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ
จํานวน 78,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
หน้า 123 ข้อ 32

