รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
อาเภอ แมํสาย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
13,750,309 บาท
งบบุคลากร
รวม
9,582,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
725,760 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผู๎บริหาร ให๎แกํ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสาย
มิตรภาพ
และรองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท
จานวน 12 เดือน จานวน 2 คน เป็นเงิน 380,160.- บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินคําตอบแทนประจาตาแหนํงนายก/รองนายก
จานวน
180,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผู๎บริหาร ให๎แกํ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสาย
มิตรภาพ
และรองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท
จานวน 12 เดือน จานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
180,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผู๎บริหาร ให๎แกํ นายกเทศมนตรีตาบลแมํสาย
มิตรภาพ
และรองนายกเทศมนตรีตาบลแมํสายมิตรภาพ
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท
จานวน 12 เดือน จานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.- บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสํวน
ตาบล
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 10,080.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.-บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 7,200.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน ให๎แกํ
- ประธานสภาเทศบาลฯ เดือนละ 15,840.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาลฯ เดือนละ 12,960.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลฯจานวน 10 คน เดือนละ 10,080.-บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาล ประกอบด๎วย
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน๎าสานักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล นักวิชาการสุขาภิบาล นักพัฒนาชุมชน เจ๎าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และเจ๎าพนักงานธุรการ และ/หรือตาแหนํง
ตามแผนอัตรากาลังสามปี(พ.ศ.2561–2563) และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให๎แกํ พนักงานเทศบาล
ผู๎มีคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง เงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และเงินเพิ่มสาหรับตาแหนํงที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
เทศบาล 3 อัตรา ให๎แกํ
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท
จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 84,000 บาท
- หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

207,360 บาท

จานวน

1,555,200 บาท

รวม
จานวน

6,734,160 บาท
3,475,020 บาท

จานวน

151,200 บาท

เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํง ให๎แกํ
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 84,000 บาท
- รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 42,000 บาท
- หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท
จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎าง ประกอบด๎วย
- ประเภทตามภารกิจ 5 อัตรา ประกอบด๎วย
ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน ผู๎ชํวยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ) และพนักงานขับรถยนต์
(สํวนกลาง)
- ประเภททั่วไป 17 อัตรา ประกอบด๎วย นักการภารโรง
(1อัตรา) คนงานทั่วไป(9 อัตรา) คนงานทั่วไปประจารถขยะ
(4 อัตรา) พนักงานดับเพลิง(2 อัตรา) พนักงานขับรถยนต์(1อัตรา) และ
อื่นๆ ตามแผนอัตรากาลังสามปี(พ.ศ.2561–2563)
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.)ให๎แกํพนักงานจ๎าง
- ประเภทตามภารกิจ 3 อัตรา และ ประเภททั่วไป 17 อัตรา
ตามแผนอัตรากาลังสามปี(พ.ศ.2561–2563) และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2.1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ จานวน 513,535 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างในสังกัดสานักปลัดเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ทาให๎
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
2.1.1.2 คําตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
พนักงานเทศบาล จานวน 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือก พนักงานเทศบาล หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ให๎ดารงตาแหนํงที่สูงขึ้น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

193,200 บาท

จานวน

2,687,400 บาท

จานวน

227,340 บาท

รวม
รวม
จานวน

3,950,129 บาท
898,535 บาท
543,535 บาท

คําเบี้ยประชุม
เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยประชุมแกํคณะกรรมการสภาเทศบาลที่ปฏิบัติหน๎าที่
เกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล เชํน คณะกรรมการแปรญัตติฯลฯ ตาม
ระเบียบฯที่เกี่ยวข๎อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างในสานักปลัด ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําเชําบ๎าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํ พนักงานเทศบาล ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตาม
ระเบียบฯ ในสานักปลัด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ
ฯ ในสานักปลัด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.
2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
2.2.1.1 คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ จานวน 230,000.บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและลงทะเบียนตํางๆ ในการสํง
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู๎ปฏิบัติงานของ
เทศบาลเข๎ารับการฝึกอบรม ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎อง ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
2.2.1.2 คําโฆษณาและเผยแพรํ จานวน 25,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวสารของเทศบาล
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ และคําจ๎างทาป้ายโฆษณาพร๎อม
ติดตั้งคําจ๎างรถประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
2.2.1.3 คําจ๎างเหมาบริการจานวน 601,594.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน
-จ๎างเหมาตัดหญ๎า 3 อัตรา จานวน 306,000 บาท
-จ๎างเหมาเก็บขยะในที่และทาง
สาธารณะ 3 อัตรา จานวน 252,000 บาท
-จ๎างเหมาเชําเครื่องถํายเอกสาร จานวน 30,000 บาทรวมถึงคําจ๎าง
เหมาบริการอื่นๆ ตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม จานวน 13,594 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

1,776,594 บาท
976,594 บาท

2.2.1.4 คําใช๎จํายในการจ๎างเหมาจัดทาและพัฒนาเว็บไซด์เทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ จานวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร
ของราชการ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 20
2.2.1.5 คําใช๎จํายในการจ๎างเหมาจัดทาและปรับปรุงระบบเครือขําย
อินเตอร์เน็ต จานวน 100,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงระบบ
เครือขํายอินเตอร์เน็ต สาหรับใช๎ในงานสารสนเทศฯลฯ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 21
2.2.1.6 คําธรรมเนียมตํางๆ ตลอดจนคําใช๎จํายในการสอบเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลแมํสาย
มิตรภาพ จานวน 10,000.- บาท
เพื่อใช๎จํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ ในการดาเนินการสอบเขตรังวัด
ที่ดินสาธารณะ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 118 ข๎อ 18

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
2.2.2.1 คํารับรองในการต๎อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล จานวน 10,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์
เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคําบริการ และ
คําใช๎จํายอื่น ซึ่งจาเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นคํารับรอง
ในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือ ทัศนศึกษาดูงานหรือคณะบุคคลหรือเข๎ารํวมในกิจกรรม
ตําง ๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
2.2.2.2 คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จานวน 10,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
2.2.2.3 คําใช๎จํายในการรับ - สํงเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุก
พระองค์ จานวน 25,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการรับ – สํงเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์
รวมถึงเพื่อจํายเป็นคําเตรียมการสาหรับการปฏิบัติราชกรณียกิจของเชื้อ
พระวงศ์ทุกพระองค์ และรายจํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

45,000 บาท

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําชดใช๎คําเสียหายหรือคําสินไหมทดแทน
กรณีพนักงานเทศบาล และเจ๎าหน๎าที่ ทาละเมิดในการปฏิบัติหน๎าที่
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 113 ข๎อ 4
คําใช๎จํายการสํงคืนกองทุนทดแทนผู๎ประสบภัย กรณีรถของ อปท.กํอให๎เกิด
ความเสียหาย และประกันภัยรถราชการ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการสํงคืนกองทุนทดแทนผู๎ประสบภัยกรณีรถ
ของ อปท. กํอให๎เกิดความเสียหาย(ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 1033 ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2554) และการประกันภัยรถราชการ(ตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 113 ข๎อ 5
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนความปรองดรองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในท๎องถิ่น และของคนในชาติ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 117 ข๎อ 14
คําใช๎จํายในการจัดทาเวทีสาธารณะ/ประชาพิจารณ์
เพื่อจัดทาเวทีประชาพิจารณ์ในหมูํบ๎านของเทศบาลตาบลแมํสาย
มิตรภาพทาให๎ประชาชนมีความรู๎เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร,พ.ร.บ.
ขุดดินถมดินและอื่นๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 115 ข๎อ 9
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาทาอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ,คํา
วัสดุสานักงาน คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–
2564)หน๎า 116 ข๎อ 11
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการปรับขยายเวลาการให๎บริการ
ประชาชนและการให๎บริการในเชิงรุก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการของเทศบาล โดยปรับขยาย
เวลาให๎บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 118 ข๎อ 15
คําใช๎จํายในการดาเนินกิจกรรมรํวมกันในงานรัฐพิธี และงานวันสาคัญของ
ชาติ
เพื่อให๎ทุกภาคสํวนได๎มีสํวนรํวมและมีโอกาสทากิจกรรมในงาน
ตํางๆ รํวมกัน เชํน วันพํอแหํงชาติ ,วันแมํแหํงชาติ เป็นต๎น ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 84 ข๎อ 6
คําใช๎จํายในการดาเนินคดี(คดีแพํง คดีอาญา คดีปกครอง และอื่นๆ)
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการดาเนินคดี(คดีแพํง คดีอาญา คดี
ปกครองและอื่นๆ)ในเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–
2564)หน๎า 113 ข๎อ 3

จานวน

15,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

คําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
การทางานของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและการทางานของคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564)หน๎า 112 ข๎อ 1
คําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ในระบอบ
ประชาธิปไตย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการเมืองการ
ปกครอง กฎหมายและการออกไปใช๎สิทธิ์เลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
( พ . ศ . 2561–2564)
หน๎า 114 ข๎อ 7
คําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม แกํ
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม แกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 112 ข๎อ 2
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก และคําใช๎จําย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด(กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตาแหนํงที่วําง)รวมถึงคําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การให๎
ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 116 ข๎อ 12
โครงการกฎหมายนํารู๎สูํชุมชนและการอบรมเพื่อรักษาความสงบภายใน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการกฎหมายนํารู๎สูํ
ชุมชน และการอบรมเพื่อรักษาความสงบภายใน ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 115 ข๎อ 8
โครงการอบรมกฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการอบรมกฎหมาย
คุ๎มครองผู๎บริโภค เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 93 ข๎อ 7
จัดเวทีประชาคมหมูํบ๎านและตาบล
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน เชํน การจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎าน/ตาบล การจัดทาแผน
ชุมชน เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.
2561–2564)หน๎า 116 ข๎อ 10

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและ
ซํอมแซม เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถํายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๏ะ ตู๎ และทรัพย์สินอื่นๆ เชํน วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต๎น
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ภายใน
สานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร ซอง ธง
ชาติ น้าดื่ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ และ
คําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารวัสดุไฟฟ้า
ตําง ๆ เชํน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุงานบ๎านงานครัว
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน แปรงถูพื้นไม๎
กวาด สบูํ ผงซักผ๎า น้ายาล๎างห๎องน้า ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้า และ
คําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างตํางๆ ที่จาเป็นใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
เพื่อจํายเป็นวัสดุยานพาหนะตําง ๆ เชํน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน เบาะ หัวเทียน ยางรถยนต์ และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
เพื่อจํายเป็นคํา น้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับใช๎กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ๎า และเครื่องฉีดพํนน้ายาเคมี
กาจัดยุง เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตําง ๆ เชํน แผํนดิสก์
ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผํนกรอง
แสง เมาส์ แป้นพิมพ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุอื่น
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ ที่จาเป็นใช๎ในการปฏิบัติราชการ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

860,000 บาท
100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
คําไฟฟ้า
เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าที่ใช๎ประจาอาคารที่ทาการ หรืออาคารสถานที่
ที่อยูํในความดูแลของเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําน้าประปา คําน้าบาดาล
เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่ใช๎บริเวณอาคารสถานที่ซึ่งอยูํในความ
ดูแลของเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําบริการโทรศัพท์
เพื่อจํายเป็นคําบริการโทรศัพท์ที่ใช๎ในราชการของเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําบริการไปรษณีย์
เพื่อจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณียภัณฑ์ คําธนาณัติ คําจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ หรืออื่นๆตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจํายเป็นคําเชําใช๎บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ADSL
ระบบการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ,คําตํออายุเชําพื้นที่
จัดเก็บข๎อมูลเว็ปไซต์เทศบาล, คําเชําบริการ airtime ,คําเชํา
บริการ google earth, คําเชําบริการ google drive และอื่นๆ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 119 ข๎อ 19
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
เพื่อใช๎ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมํน๎อยกวํา 3.3 GHz หรือ
ดีกวํา จานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อย
กวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TBหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 120 GB จานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ เครือขําย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จานวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อย
กวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จานวน 1 หนํวย
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 141 ข๎อ 1

รวม
จานวน

415,000 บาท
230,000 บาท

จานวน

65,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

76,700 บาท
76,700 บาท

จานวน

16,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด network
แบบที่ 1
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด network แบบที่ 1
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
- มีหนํวยความจา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 64 MB
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา
จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ เครือขําย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ
สามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย (Wi-Fi) ได๎
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํ
กระดาษได๎รวมกัน ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564) หน๎า 141 ข๎อ 1
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 141 ข๎อ 1
คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจํายอื่น
คําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตําง ๆ ซึ่งมิใชํเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ
สิ่งกํอสร๎าง เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ
ของเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตาบลแมํสาย จานวน 90,000.- บาท เพื่อเป็น
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวาย
ดอกไม๎จันทร์และเผาดอกไม๎จันทร์ อาเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย
ตามหนังสือสานักงานเทศบาลตาบลแมํสาย ที่ ชร 52301.1/ว1581
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
หน๎า 5 ข๎อ 4

จานวน

7,900 บาท

จานวน

2,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

121,000 บาท
121,000 บาท
90,000 บาท

เงินอุดหนุนสํวนราชการ
4.2.1 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการประกอบพิธีวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561
ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 125 ข๎อ 1
4.2.2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จานวน 5,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย
ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน๎า 4 ข๎อ 1
4.2.3 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จานวน 5,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตามหนังสือที่วําการ
อาเภอแมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 125 ข๎อ 3
4.2.4 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จานวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการประกอบพิธีวันคล๎ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ตามหนังสือที่วําการอาเภอ
แมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
หน๎า 4 ข๎อ 2
4.2.5 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จานวน 3,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการประกอบพิธีวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย
ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
4.2.6 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จานวน 5,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการประกอบพิธีวันคล๎ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย
ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน๎า 4 ข๎อ 3

จานวน

31,000 บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงาน
เทศบาล ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได๎
ชานาญการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ๎าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฎิบัติงาน/ชานาญงาน เจ๎าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน และหรือตาแหนํงตามแผนอัตรากาลังสามปี
(พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.)ให๎แกํพนักงาน
เทศบาล เงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหนํงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ให๎แกํ ผู๎อานวยการ
กองคลัง เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน/ชานาญงาน
เจ๎าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน/ชานาญงาน และ/หรือตาแหนํงตามแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงให๎แกํ ผู๎อานวยการกองคลัง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎าง ประกอบด๎วย
- ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา ประกอบด๎วย ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงิน
และบัญชี ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา ประกอบด๎วย คนงานทั่วไป (3 อัตรา)
และอื่นๆ และ/หรือตาแหนํงตามแผนอัตรากาลังสามปี
(พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให๎แกํ พนักงานจ๎าง
- ประเภทตามภารกิจ 2 อัตรา และ ประเภททั่วไป 3 อัตรา ตามแผน
อัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,075,900
2,136,900
2,136,900
1,323,660

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

614,280 บาท

จานวน

64,560 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว๎ 200,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ๎างในสังกัดกองคลังเทศบาลแมํสายมิตรภาพ
จานวน 11 อัตรา ทาให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
(2) คําตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างและผู๎ควบคุม
งานกํอสร๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 50,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
และผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างขององค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่นหรือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 3652
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให๎แกํ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎างในสังกัดกองคลัง
หรือตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0803/ว 357
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 หรือตามหนังสือกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
คําเชําบ๎าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง หรือ
ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัด
กองคลังหรือผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
(1) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ ตั้งไว๎ 70,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและลงทะเบียนตํางๆ ในการสํงพนักงาน
เทศบาล และผู๎ปฏิบัติงานของเทศบาล เข๎ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู๎ และทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19

รวม
รวม
จานวน

889,000 บาท
344,000 บาท
250,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

350,000 บาท
150,000 บาท

(2) คําโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 50,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวสารของเทศบาล
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ คําจ๎างทาแผํนพับวารสาร
ประชาสัมพันธ์ตําง ๆ และคําจ๎างทาป้ายโฆษณาพร๎อมติดตั้งคําจ๎างรถ
ประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
(3) คําจ๎างเหมาบริการ ตั้งไว๎ 20,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ เชํน คําบริการถํายเอกสาร
และเข๎าเลํมเอกสาร (คําเชําเครื่องถํายเอกสาร)คําจ๎างเหมาบริการ
ในการจัดเก็บข๎อมูลผู๎ชาระภาษีและฐาน ข๎อมูลในระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยประยุกต์ ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์และคําจ๎างเหมา
บริการอื่น ๆ ตามความจาเป็นและความเหมาะสม ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
(4) คําใช๎จํายในการจ๎างเหมาจัดทาและปรับปรุงระบบเครือขําย
อินเตอร์เน็ต ตั้งไว๎ 10,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงระบบ
เครือขํายอินเตอร์เน็ต สาหรับใช๎ในงานสารสนเทศ
เชํน การบันทึกบัญชีและจัดทารายงานการเงินด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (e-GP)
ระบบข๎อมูลสารสนเทศของ อปท.(e-Plan) ฯลฯ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ คําเบี้ยเลี้ยง
คําพาหนะ คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง
ในสังกัดกองคลัง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
คําใช๎จํายในการสารวจข๎อมูลภาคสนาม และการให๎บริการในการชาระภาษี
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการสารวจข๎อมูลภาคสนาม,สารวจข๎อมูลแผนที่
ภาษีฯ ให๎เป็นปัจจุบันตรวจสอบผู๎เสียภาษีรายใหมํที่เปิดกิจการ
ค๎า ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษีฯ ให๎เป็นปัจจุบันและคําใช๎จําย
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 120 ข๎อ 22
โครงการการให๎บริการชาระภาษีชํวงพักเที่ยงและวันเสาร์ทั้งวัน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการการให๎บริการชาระภาษีชํวงพักเที่ยง
และวันเสาร์ทั้งวัน เพื่อเป็นการเรํงรัดการจัดเก็บภาษีให๎แล๎วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและคําใช๎จํายอื่น ๆฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 121 ข๎อ 24
โครงการบริการถึงที่รับชาระภาษีถึงบ๎าน ออกหนํวยให๎บริการประชาชน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการบริการถึงที่รับชาระภาษีถึงบ๎าน
ออกหนํวยให๎บริการประชาชน เพื่อเป็นการเรํงรัดการจัดเก็บภาษีให๎แล๎ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดและคําใช๎จํายอื่น ๆฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 121 ข๎อ 25

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสาหรับเป็น
ศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น
อาเภอแมํสาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอาเภอแมํสาย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมขําวการจัดซื้อจัดจ๎างของหนํวยการ
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่นอาเภอแมํสาย และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอาเภอแมํสาย
ตามหนังสือานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นอาเภอแมํสาย
ที่ ชร 0023.19/384 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 135 ข๎อ 1
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและ
ซํอมแซม เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถํายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะ ตู๎และทรัพย์สินอื่น ๆ เชํน วัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ภายใน
สานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บ เอกสาร ซอง
ธงชาติ น้าดื่ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์
และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารวัสดุไฟฟ้าตําง ๆ เชํน
สายไฟฟ้า อุปกรณ์ตํอพวง หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุงานบ๎านงานครัว
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน แปรงถูพื้นไม๎
กวาด สบูํ ผงซักผ๎า น้ายาล๎างห๎องน้า ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้า
ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
เพื่อจํายเป็นวัสดุยานพาหนะตําง ๆ เชํน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เบาะ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่น
ที่จัดอยูํในประเภทนี้ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับใช๎กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

195,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
เพื่อเจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ขาตั้งกล๎อง เลนส์
ซูม กระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป สี เมมโมรี่การ์ด สี พูํกัน ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตําง ๆ เชํน แผํนดิสก์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผํนกรองแสง
เมาส์ แป้นพิมพ์ และคําใช๎จํายอื่นที่จัดอยูํในประเภทนี้ ฯลฯ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
"เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและ
ซํอมแซม เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถํายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะ ตู๎ และทรัพย์สินอื่นๆ เชํน วัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) หน๎า 119 ข๎อ 19

จานวน

25,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

580,000 บาท
580,000 บาท
340,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกัน และบรรเทา สา
ธารณภัยระดับท๎องถิ่น และการอบรมการรักษาความสงบภายในรวมถึงการ
ชํวยเหลือเจ๎าพนักงานตารวจ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการโครงการฝึกซ๎อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับท๎องถิ่น และเพื่อสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ ด๎านงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร.
ทต.แมํสายมิตรภาพ และการอบรมการรักษาความสงบภายในรวมถึง
การชํวยเหลือเจ๎าพนักงานตารวจ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 103 ข๎อ 2
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสํงเสริมพัฒนา
ความรู๎ให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
สํงเสริมพัฒนาความรู๎ให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด
ศูนย์ อปพร. ทต.แมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 103 ข๎อ 1

คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 105 ข๎อ 7
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(ฝึกอบรมใหมํ)
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมใหมํ)ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 104 ข๎อ 5
คําใช๎จํายในการดาเนินงานกิจกรรมวัน อปพร.
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานกิจกรรมวันอปพร. ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 104 ข๎อ 4
คําใช๎จํายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลตํางๆ และรักษาความสงบ
เรียบร๎อยในงานประเพณีตํางๆ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลตํางๆ และรักษาความสงบเรียบร๎อยในงานประเพณี
ตํางๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 104 ข๎อ 3
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัคคีภัย และ
อื่นๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 106 ข๎อ 10
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชํน สายสํงน้าดับเพลิง,ข๎อตํอทางแยก
ชนิดอะลูมิเนียม ,เติมผงเคมีแห๎งถังดับเพลิงฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 107 ข๎อ 12
วัสดุอื่น
เพื่อจัดซื้อวัสดุด๎านการจราจร และวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจร
ในพื้นที่ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–
2564)หน๎า 106 ข๎อ 11

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

240,000 บาท
120,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา
พร๎อมเงินปรับปรุงประจาปี ตามตาแหนํงและอัตรา
ที่ ก.ท. กาหนด จานวน 4 อัตรา ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการ
กองการศึกษา หัวหน๎าฝ่ายบริหารการศึกษา เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนักงานพัสดุ และ/หรือตามแผนอัตรากาลังสามปี
(พ.ศ.2561-2563) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,765,090
1,908,090
1,908,090
1,092,600

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให๎แกํพนักงานเทศบาลผู๎มีคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง เงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มสาหรับตาแหนํงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํง ให๎แกํ ผู๎อานวยการกองการศึกษา
และหัวหน๎าฝ่ายบริหารการศึกษา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19

จานวน

1,890 บาท

จานวน

60,000 บาท

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงาน
จ๎าง ประกอบด๎วย ประเภทตามภารกิจ (1 อัตรา) และประเภท
ทั่วไป (6 อัตรา) และอื่นๆ ตามแผนอัตรากาลังฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน๎า 119 ลาดับที่ 19
เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไป และอื่นๆ ตามแผนอัตรากาลังฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน๎า 119 ลาดับที่ 19
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ๎าง กองการศึกษา เพื่อเสริมสร๎างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ๎างกองการศึกษา
ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
คําเชําบ๎าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาล ผู๎มีสิทธิเบิกได๎
ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา และผู๎ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามสิทธิเบิกได๎ตาม
ระเบียบฯ กาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19

จานวน

669,600 บาท

จานวน

84,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

837,000 บาท
289,000 บาท
230,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

39,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
1.1 คําธรรมเนียม และคําลงทะเบียนตํางๆ จานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงานเทศบาล ,
พนักงานครูเทศบาล ,พนักงานจ๎างสังกัดกองการศึกษาในการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนา ตําง ๆ เพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
1.2 คําจ๎างเหมาบริการ จานวน 178,000 บาท
จ๎างเหมาทาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 คน รวม 168,000 บาท และคําจ๎างจัดทาแบบพิมพ์/
เอกสาร รวมถึงคําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการอานาจหน๎าที่
ที่สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ จานวน 10,000 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
1.3 คําโฆษณาและเผยแพรํ จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นคําจ๎างเหมาการจัดทาวารสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํ
กิจกรรมของเทศบาล การจัดทาแผํนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ตํางๆ วีดีโอ วีดีทศั น์ การจ๎างโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ฯลฯ เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานหรือรํวมประชุม
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตํางๆ หรือเลี้ยงรับรองผู๎เข๎ารํวมประชุม
อื่นๆ และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เข๎าประชุมในการรํวมจัดกิจกรรมตํางๆของ
กองการศึกษา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา
ให๎แกํ ผู๎บริหาร พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ ครู ผู๎ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 86 ลาดับที่ 2
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ
คําเชําที่พัก คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ๎างของกองการศึกษา
ตามระเบียบฯ กาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19

รวม
จานวน

408,000 บาท
278,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน กองการศึกษา
ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
วัสดุงานบ๎านงานครัว
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
วัสดุกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง และวัสดุอุปกรณ์ในการกํอสร๎าง
และซํอมแซม ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
ค่าครุภัณฑ์
คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานครูเทศบาล ของกอง
การศึกษา พร๎อมเงินปรับปรุงประจาปี ตามตาแหนํงและอัตรา
ที่ ก.ท. กาหนด จานวน 6 อัตรา ประกอบด๎วย ครูชานาญการ
ครู ครูผู๎ดูแลเด็ก และ/หรือตามแผนอัตรากาลังสามปี
(พ.ศ.2561-2563) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจํายเป็นเงินวิทยฐานะ ให๎แกํ ครูชานาญการ ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา และผู๎ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามสิทธิเบิกได๎ตาม
ระเบียบฯ กาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

140,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
จานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

7,745,260
1,645,560
1,645,560
1,603,560

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

3,219,700 บาท
91,800 บาท
91,800 บาท

ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันวิชาการ
เพื่อเป็นคําดาเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ การแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ เผยแพรํผลงานวิชาการของครูผู๎สอน ผลงานของเด็กเล็กจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพและจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอื่นๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 87-88 ลาดับที่ 4
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย ให๎แกํพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ๎าง
ผู๎ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ของเทศบาลตาบลแมํสาย
มิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 87-88 ลาดับที่ 4
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย ให๎แกํพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ๎าง ผู๎ดูแลเด็กเล็ก
และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ของเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 86 ลาดับที่ 1
โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย ประจาปี
พ.ศ. 2561 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 87-88 ลาดับที่ 4
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา
1. คําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพ จานวน 190 คนๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน
เป็นเงิน 931,000 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 132 ลาดับที่ 2
2. คําจัดการเรียนการสอน จานวน 307,700 บาท
เพื่อเป็นคําจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพ จานวน 181 คนๆ ละ 1,700 บาท ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน๎า 87-88 ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
คําอาหารเสริม (นม)
1. คําอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพ เพื่อเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เป็นนมยูเอชที พร๎อมดื่มขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกลํอง
ราคา 8 บาท จานวน 190 คน จานวน 260 วัน
เป็นเงิน 395,200 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 132 ลาดับที่ 1

รวม

1,328,700 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,238,700 บาท

รวม
จานวน

1,799,200 บาท
1,799,200 บาท

2. คําอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ๎านสันทราย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชทีพร๎อมดื่ม
ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกลํองราคา 8 บาท
โรงเรียนบ๎านสันทราย จานวน 485 คน จานวน 260 วัน
เป็นเงิน 1,008,800 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 132 ลาดับที่ 1
3. คําอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ๎านสันมะนะ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นนมยูเอชทีพร๎อมดื่ม
ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดกลํองราคา 8 บาท
โรงเรียนบ๎านสันมะนะ จานวน 190 คน จานวน 260 วัน
เป็นเงิน 395,200 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 132 ลาดับที่ 1
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คําบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
คําบารุงรักษาและปรับปรุงบารุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง เพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 119 ลาดับที่ 19
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
1. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันทราย จานวน 1,940,000 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ๎านสันทราย จานวนนักเรียน 485 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 132 ลาดับที่ 2
2. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันมะนะ จานวน 760,000 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ๎านสันมะนะ จานวนนักเรียน 190 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 132 ลาดับที่ 2
3. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันทราย จานวน 35,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ๎านสันทราย
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 89 ลาดับที่ 6
4. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันมะนะ จานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกีฬาสีโรงเรียนบ๎านสันมะนะ
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 89 ลาดับที่ 6

รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

2,860,000 บาท
2,860,000 บาท
2,860,000 บาท

5. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันทราย จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและ
นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 89 ลาดับที่ 6
6. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันทราย จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียน
บ๎านสันทราย ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 89 ลาดับที่ 6
7. อุดหนุนโรงเรียนบ๎านสันมะนะ จานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียน
บ๎านสันมะนะ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 89 ลาดับที่ 6
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 90 ลาดับที่ 7
โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหํงชาติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 90 ลาดับที่ 7
โครงการจ๎างเด็กนักเรียนทางานในชํวงปิดภาคเรียน
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตาบลแมํสาย
มิตรภาพ ทางานในชํวงปิดภาคเรียน เป็นการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนของเด็กนักเรียน และแบํงเบาภาระคําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 90 ลาดับที่ 7

รวม
รวม
รวม

110,000 บาท
110,000 บาท
110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการคัดแยกขยะ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 94 ข๎อ 11
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออก
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออกตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 93 ข๎อ 5
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
โรคไข๎หวัดนก
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาโรคไข๎หวัดนก ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 93 ข๎อ 6
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 93 ข๎อ 8
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขและอื่นๆตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564)หน๎า 119 ข๎อ 19
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่ออุดหนุนเป็นคําดาเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยจัดสรรเป็นคําดาเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลตาบลแมํสาย
มิตรภาพ จานวน 8 หมูํบ๎าน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)หน๎า 94 ข๎อ 12

รวม
รวม
รวม

180,000 บาท
180,000 บาท
170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
โครงการอาสาปันสุข เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการอาสา
ปันสุข เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564)
หน๎า 101 ข๎อ 11

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจํายเป็นคําเงินเดือนแกํพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
ชําง ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการกองชําง หัวหน๎าฝ่ายแบบแผนและ
กํอสร๎าง นายชํางเขียนแบบอาวุโส นายชํางสารวจชานาญงาน เจ๎า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายชํางโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
และ/หรือ ตาแหนํงตามแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราว (พชค.) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให๎แกํพนักงานเทศบาลผู๎มีคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง เงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มสาหรับตาแหนํงที่มีเหตุพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
เงินประจาตาแหนํง
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงให๎แกํ ผู๎อานวยการกองชําง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างในสังกัด
กองชําง ประกอบด๎วย
- ประเภทตามภารกิจ 1 อัตราประกอบด๎วยผู๎ชํวยนายชํางไฟฟ้า
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
และ/หรือ ตาแหนํงตามแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,988,620
1,990,830
1,990,830
1,510,920

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

20,490 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

371,400 บาท

เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให๎แกํพนักงานจ๎า
งในสังกัดกองชําง ประกอบด๎วย
- ประเภทตามภารกิจ 1 อัตรา ประกอบด๎วย ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟ้า
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
และ/หรือ ตาแหนํงตามแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นเงินรางวัลประจาปี ให๎แกํพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ๎าง ในสังกัดกองชําง เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ เพื่อเสริมสร๎าง
ขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการแกํพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างในกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
คําเชําบ๎าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลผู๎มีสิทธิเบิกได๎
ในสังกัดกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นชํวยเหลือการศึกษา บุตรของผู๎มีสิทธิเบิกได๎ในสังกัด
กองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
1. คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ตั้งไว๎ 40,000 .- บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆในการสํงพนักงาน
เทศบาลและผู๎ปฏิบัติงานของเทศบาลเข๎ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ตั้งจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
2. คําจ๎างเหมาคนงานชํวยงานสาธารณูปโภค ตั้งไว๎ 84,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาคนงานชํวยงานสาธารณูปโภค ของเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
3. คําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ตั้งไว๎ 50,000 .- บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎าง
เหมาบริการตําง ๆ เชํน คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ งานจ๎างทาวัสดุ
สิ่งของตํางๆ ฯลฯ ของเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ และคําบริการ
อื่นๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19

จานวน

28,020 บาท

รวม
รวม
จานวน

1,590,290 บาท
276,290 บาท
124,490 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

106,800 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม
จานวน

274,000 บาท
174,000 บาท

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก
และคําใช๎จํายอื่น ๆ
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ คําเบี้ยเลี้ยง
คําพาหนะ คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษา ซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎เป็นปกติ (ที่มียอดคําใช๎จํายซํอมแซมครั้งละไมํเกิน 5,000.-บาท)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าสาหรับใช๎ซํอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,
ซํอมแซมไฟฟ้าภายในสานักงาน ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
วัสดุกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เครื่องมือชําง และวัสดุอุปกรณ์ในการ
กํอสร๎าง และซํอมแซม ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะ และขนสํง เชํน ยางรถ ,
หัวเทียน ,แบตเตอรี่ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถขุด เครื่องจักรเครื่องยนต์ตํางๆ
ของกองชํางเทศบาล และเครื่องกลหรือเครื่องจักรหนักที่ขอใช๎บริการ
จากหนํวยงานอื่น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน ป้าย พรบ.ควบคุม
อาคาร ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายไวนิล ฯลฯ ของเทศบาลฯ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ แผํนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่
ชิป เมาท์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาน(Hub),โปรแกรมเขียนแบบ,
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตํางๆฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

1,040,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

370,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

320,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
เพื่อจํายเป็นคําซื้อเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ) ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 148 ลาดับที่ 23
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ๎ง
เพื่อจํายเป็นคําซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ๎ง จานวน 10 ชุด
(จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากไมํได๎กาหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ติดตั้งบริเวณหน๎าศาลาอเนกประสงค์หลังเกํา หมูํที่ 11
บ๎านสันทรายใหมํ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 68 ลาดับที่ 87
คําบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษา ซํอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินตํางๆ
ของกองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 110 ข๎อ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อถังขยะและถังขยะรวม ให๎ประชาชนทิ้งขยะ
ลงในถังขยะเพื่อรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ในการเก็บขยะภายในหมูํบ๎าน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 110 ข๎อ 1

รวม
รวม

407,500 บาท
407,500 บาท

จานวน

57,500 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

รวม
จานวน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท
30,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
สํงเสริมอาชีพให๎แกํกลุํมพัฒนาสตรี/กลุํมผู๎สูงอายุ/ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพเชํน อบรมการทาอาหาร และขนมไทย
ยอดนิยม,อบรมนวดแผนไทยฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 79 ข๎อ 1
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด๎านการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ของชุมชน แกํผู๎นา คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด๎านการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชนแกํผู๎นา คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพให๎มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 79 ข๎อ 2
คําใช๎จํายในการดาเนินการสารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการสารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 118 ข๎อ 16
คําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎แกํ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 100 ข๎อ 6
คําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการรักน้า รักป่า รักแผํนดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการรักน้า รักป่า
รักแผํนดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 108 ข๎อ 1
คําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์
เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 80 ข๎อ 7

รวม
รวม
รวม

410,000 บาท
360,000 บาท
360,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการพัฒนาศักยภาพกลุํมผู๎พิการ เทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ด๎านการพัฒนาศักยภาพกลุํมผู๎พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 99 ข๎อ 4
โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการพัฒนาศักยภาพกลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ด๎านการพัฒนาศักยภาพกลุํมผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 101 ข๎อ 10
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุํมพัฒนาสตรี เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุํมพัฒนาสตรีเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 101 ข๎อ 9
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค
คํากํอสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกให๎แกํผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ หรือผู๎ด๎อยโอกาส
เพื่อกํอสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกให๎แกํผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาส เชํนห๎องน้าสาหรับผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ หรือผู๎ด๎อยโอกาส
ทางลาด ทางชัน ราวจับ ฯ ตามแบบที่เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
กาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 99 ข๎อ 1

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

155,000 บาท
155,000 บาท
155,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดและสร๎างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อจํายเป็นคําดาเนินการจัดโครงการแขํงขันกีฬา ได๎แกํ
การแขํงขันกีฬาประชาชน, การแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ, การแขํงขัน
ฟุตบอล 7 คน ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 95 ลาดับที่ 1
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กปฐมวัย
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 95 ลาดับที่ 1

โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาและรํวมเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา
เพื่อจํายเป็นคําสํงตัวนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา ในนามตัวแทนของ
เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพหรือศูนย์กีฬาตาบล และคําใช๎จํายในการ
จัดการแขํงขันกีฬารํวมกับหนํวยงานอื่น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 97 ลาดับที่ 8
โครงการสํงเสริมการออกกาลังกาย
เพื่อจํายเป็นคําดาเนินการจัดโครงการสํงเสริมการออกกาลังกาย
(จ๎างผู๎นาการออกกาลังกายแอโรบิคแดนซ์) ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน๎า 95 ลาดับที่ 1
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา เชํน
คําจัดทาพานพุํม คําดอกไม๎ คําพวงมาลา เพื่อสักการะพํอขุนเม็งราย
มหาราช งานบวงสรวงพระเจ๎าพรหมมหาราช งานประเพณีทานหา
แมํฟ้าหลวง ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
โครงการจัดกิจกรรมขํวงวัฒนธรรม สานสายใยวิธีชุมชน
เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดกิจกรรมขํวงวัฒนธรรม สานสายใย
วิถีชุมชน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
1.1 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย
จานวน 5,000 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการจัดงานนมัสการและสรงน้า
พระธาตุเจ๎าดอยตุง ประจาปี พ.ศ.2561 ตามหนังสือที่วําการอาเภอ
แมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2

จานวน

10,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

492,000 บาท

รวม
รวม

440,000 บาท
440,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

52,000 บาท
52,000 บาท
42,000 บาท

1.2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย
จานวน 3,500 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการจัดงานประเพณีเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล๎ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี งานประจาปี พ.ศ. 2561 (ณ ลานอเนกประสงค์ดอยตุง)
ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
1.3 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย
จานวน 3,500 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการงานพิธีทานหาแมํฟ้าหลวง
เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจาปี พ.ศ.2561 (ณ ไรํแมํฟ้าหลวง)ตามหนังสือที่วําการอาเภอ
แมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561- 2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
1.4 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย
จานวน 5,000 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการพิธีรดน้าดาหัวพํอขุนเม็งราย
มหาราช ประจาปี พ.ศ.2561 ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย
ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
1.5 อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
จานวน 20,000 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการนมัสการและสรงน้า
พระธาตุเจ๎าดอยตุง ประจาปี พ.ศ.2561 ตามหนังสือที่วําการอาเภอ
แมํสาย ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
1.6 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง
จานวน 5,000 บาท
เพื่อใช๎จํายตามโครงการธรรมยาตราเดินขึ้นบูชา
พระธาตุดอยตุง ตามหนังสือที่วําการอาเภอแมํสาย
ดํวนที่สุด ที่ ชร 1018.1/2546 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1.9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพ จานวน 10,000 บาท
เพื่อใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการของสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 82-83 ลาดับที่ 2

จานวน

10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน
RMC2 หลังตู๎บริการเวียงหอม ฝั่งทิศใต๎ หมูํที่ 11 บ๎านสันทรายใหมํ
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทาน RMC2 ฝั่งทิศใต๎ หลังตู๎บริการเวียงหอม หมูํที่ 11
บ๎านสันทรายใหมํ โดยทาการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 400 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพกาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 70 ลาดับที่ 99
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข๎างโรงงานของเกํา
หมูํที่ 4 บ๎านเวียงหอม
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข๎างโรงงาน
ของเกํา หมูํที่ 4 บ๎านเวียงหอม โดยทาการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 600.00 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 57 ลาดับที่ 34
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมถนนปิยะพร 2
และถนนปิยะพร 3 แยก 3 หมูํที่ 13 บ๎านเหมืองแดงปิยะพร
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อม
ถนนปิยะพร 2 และถนนปิยะพร 3 แยก 3 หมูํที่ 13
บ๎านเหมืองแดงปิยะพร โดยทาการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 63.50 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 317.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพกาหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 71 ลาดับที่ 104
โครงการกํอสร๎างรั้วสุสานบ๎านสันผักฮี้ หมูํที่ 3
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรั้วสุสานบ๎านสันผักฮี้ หมูํที่ 3 โดยทาการ
กํอสร๎างรั้วกํออิฐบล็อก สูง 1.60 เมตร ยาวรวม 205.40 เมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 305,960 บาท และตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 229,040 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 54 ลาดับที่ 17
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 ฝั่งทิศใต๎
หมูํที่ 11 บ๎านสันทรายใหมํ
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1
ฝั่งทิศใต๎ หมูํที่ 11 บ๎านสันทรายใหมํ โดยทาการกํอสร๎าง
รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด
ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 184.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 68 ลาดับที่ 90

รวม
รวม
รวม

4,494,000 บาท
4,494,000 บาท
4,494,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

จานวน

316,000 บาท

จานวน

166,000 บาท

จานวน

535,000 บาท

จานวน

389,000 บาท

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน๎าวัดสันทราย
ฝั่งทิศใต๎ หมูํที่ 9 บ๎านสันทราย เชื่อมหมูํที่ 11 บ๎านสันทรายใหมํ
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน๎าวัดสันทรายฝั่งทิศใต๎ หมูํที่ 9 บ๎านสันทราย เชื่อม หมูํที่ 11
บ๎านสันทรายใหมํ โดยทาการกํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร
ยาว 117.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 65 ลาดับที่ 75
โครงการกํอสร๎างรางสํงน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ท๎ายถนนเตจ๏ะวันดี
(ทํอระบายน้าเดิม) หมูํที่ 5 บ๎านสันมะนะ
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างรางสํงน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ท๎ายถนน
เตจ๏ะวันดี (ทํอระบายน้าเดิม) หมูํที่ 5 บ๎านสันมะนะ โดยทาการ
กํอสร๎างรางสํงน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 0.80 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
กาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 61 ลาดับที่ 51
โครงการกํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลพํอบ๎าน
หมูํที่ 4 บ๎านเวียงหอม
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลพํอบ๎าน
หมูํที่ 4 บ๎านเวียงหอม โดยทาการ
(1) ถมดิน พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 200 ลูกบาศก์เมตร
(2) กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 400 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
กาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 57 ลาดับที่ 36
โครงการกํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสุสานบ๎านสันทราย
หมูํที่ 11 บ๎านสันทรายใหมํ
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสุสาน
บ๎านสันทราย หมูํที่ 11 บ๎านสันทรายใหมํ โดยทาการกํอสร๎างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 พื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 400
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 67 ลาดับที่ 86
โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามคลองชลประทาน RMC2
ท๎ายซอย 2 หมูํที่ 9 บ๎านสันทราย
เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามคลอง
ชลประทาน RMC2 ท๎ายซอย 2 หมูํที่ 9 บ๎านสันทราย โดยทาการ
กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
กาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 65 ลาดับที่ 74

จานวน

248,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

จานวน

229,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสวํางข๎างถนนเลียบคลองชลประทาน
2L-RMC1 ทางเข๎าชุมชนธนธานี (เชื่อมตํอโครงการเดิม) หมูํที่ 6
บ๎านป่ายางชุม
เพื่อจํายเป็นคําติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสวํางข๎างถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC1 ทางเข๎าชุมชนธนธานี (เชื่อมตํอโครงการเดิม)
หมูํที่ 6 บ๎านป่ายางชุม โดยทาการติดตั้งดวงโคมหลอดไฟ
ขนาด 250 วัตต์ ติดตั้งบนเสาแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร
จานวน 6 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 62 ลาดับที่ 61
โครงการติดตั้งหอกระจายขําวประจาหมูํบ๎าน หมูํที่ 13 บ๎านเหมืองแดง
ปิยะพร
เพื่อจํายเป็นคําติดตั้งหอกระจายขําวประจาหมูํบ๎าน หมูํที่ 13
บ๎านเหมืองแดงปิยะพร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
กาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 71 ลาดับที่ 101
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานและอาคารอเนกประสงค์ หมูํที่ 5
บ๎านสันมะนะ
เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงภูมิทัศน์ลานและอาคารอเนกประสงค์
หมูํที่ 5 บ๎านสันมะนะ โดยทาการ
(1) กํอสร๎างรั้วกํออิฐบล็อก สูง 2.00 เมตร ยาว 42.50 เมตร
(2) ติดตั้งราวสแตนเลส สูง 1.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร๎อมประตู
(3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสํองสวํางลานอเนกประสงค์
(4) ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 99.00
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 60 ลาดับที่ 46
โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรพร๎อมกํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท๎ายซอย 3-4-5 หมูํที่ 1 บ๎านเหมืองแดงใต๎
เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงและขยายผิวจราจรพร๎อมกํอสร๎างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท๎ายซอย 3-4-5 หมูํที่ 1 บ๎านเหมืองแดงใต๎ โดยทา
การ
(1) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวจราจร)
ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 691.50 ตารางเมตร
(2) ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 100.00 ตารางเมตร
(3) กํอสร๎างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด
ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 110.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพกาหนด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน๎าที่ 50 ลาดับที่ 1

จานวน

289,000 บาท

จานวน

335,000 บาท

จานวน

305,000 บาท

จานวน

650,000 บาท

คําบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
คําบารุงรักษาซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษา ซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ
เชํน ซํอมแซมถนน คสล. ที่ชารุด, ซํอมแซมรางระบายน้า, ทางระบายน้า
ที่ชารุด ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2560-2562 หน๎าที่ 119 ลาดับที่ 19

จานวน

190,000 บาท

รวม
รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท
50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
คําใช๎จํายในการดาเนินการตามโครงการกาจัดศัตรูพืช
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานโครงการกาจัดศัตรูพืชในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 109 ข๎อ 1
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อเป็นคําใช๎จํายวัสดุการเกษตรตํางๆ เชํน ดิน ปุย๋ เถ๎าแกลบ
เผา เลื่อยตัดกิ่งไม๎ มีดขอตัดกิ่งไม๎ จอบ เสียม พลั่ว ส๎อมพรวน ส๎อมตัก
หรือวัสดุการเกษตรอื่น ๆ เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อสมทบเป็นคําเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ๎างตามภารกิจ และ
พนักงานจ๎างทั่วไป(ร๎อยละ 5 ของคําจ๎าง/คําตอบแทนรายเดือน)
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎ผู๎สูงอายุ รวม 12 เดือน
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 102 ข๎อ 1
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎พิการ รวม 12 เดือน
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 102 ข๎อ 2
เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์
เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎ติดเชื้อ
เอดส์ จานวน 50 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 103 ข๎อ 3

รวม
รวม
รวม
จานวน

10,963,821
10,963,821
10,963,821
251,621

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

7,300,000 บาท

จานวน

1,627,200 บาท

จานวน

300,000 บาท

สารองจําย
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหา หรือได๎รับความเดือดร๎อน ตามอานาจหน๎าที่ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 102 ข๎อ 6
รายจํายตามข๎อผูกพัน
1.1.6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท๎องถิ่นเทศบาล
ตาบลแมํสายมิตรภาพ จานวน 200,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล
แมํสายมิตรภาพในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของจานวนยอดเงิน
จัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากรของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
1.1.6.2 คําใช๎จํายในการจัดการจราจร จานวน 5,000.- บาท
เพื่อจํายเป็นเงินรางวัลให๎เจ๎าหน๎าที่ตารวจที่จับกุมผู๎กระทาผิด
ตามกฎหมายวําด๎วยการจราจรทางบก ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
1.1.6.3 คําบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย
จานวน 50,000.- บาท
เพื่อการสํงเสริมกิจการและการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่เป็นสมาชิกสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายจํายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเกี่ยวกับคําบารุงสมาคม พ.ศ.2555) ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
1.1.6.4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลแมํสายมิตรภาพ
จานวน 80,000.- บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินงานตามโครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินชํวยพิเศษ
เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือคําทาศพของผู๎บริหาร รองนายกฯ
เลขานายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ๎าง หรือผู๎มีสิทธิได๎รับตามระเบียบกฎหมาย ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป(ี พ.ศ.2561–2564) หน๎า 119 ข๎อ 19
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)
เพื่อจํายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (กบท.)

จานวน

500,000 บาท

จานวน

335,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

620,000 บาท

