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ของ 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 
อ าเภอแมจ่นั   จงัหวดัเชียงราย 

 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



จ านวน 147,741.98

จ านวน 15,587.75

จ านวน 143,513.61

จ านวน -

จ านวน 5,456.00

จ านวน 40.00

จ านวน 10,414,600.42

จ านวน 3,297,003.00

จ านวน 376,090.00

จ านวน 5,432,881.00

จ านวน 2,300,696.08

จ านวน 1,788,100.00

จ านวน -

จ านวน 448,500.00

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม   จ านวน 319,550.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม     -     บาท

งบเงนิอดุหนุน บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์   จ านวน 3,143,175.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจา่ยอืน่ บาท

งบบคุลากร บาท

งบด าเนนิงาน บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 10,346,267.08 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์   จ านวน 4,329,855.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 14,023,942.76 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน    -    โครงการ รวม     -      บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน     -     โครงการ รวม     -     บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 26,675,755.00 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 11,564,457.31 บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 8,483,669.67 บาท

              บดัน้ี   ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย   จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภา

องค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย อกีคร ัง้หนึง่  ฉะนัน้  ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย   จงึขอช้ีแจงใหท้า่น

ประธานและสมาชกิ    ทุกทา่น ไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสนัทราย



รายรบัจรงิ ปี  2558

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3,900,000.00 8,887,100.00

รวม 15,500,000.00 21,471,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,900,000.00 8,887,100.00

หมวดภาษีจดัสรร 11,200,500.00 12,142,500.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

11,200,500.00 12,142,500.00

รวมรายได้จดัเก็บ 399,500.00 441,400.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 98,000.00 103,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 3,000.00 3,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 150,000.00 170,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดภาษีอากร 131,000.00 149,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 17,500.00 16,400.00

ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จดัเก็บ

องค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย

อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชียงราย

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 635,716.00 990,250.00 5,049,730.00

งบบุคลากร 5,992,100.00 6,696,070.00 7,709,400.00

งบดําเนินงาน 2,365,278.59 4,610,880.00 4,659,870.00

งบลงทุน 2,120,423.48 2,609,800.00 3,505,000.00

งบเงินอุดหนุน 638,617.97 593,000.00 547,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 11,752,136.04 15,500,000.00 21,471,000.00

รวม 11,752,136.04 15,500,000.00 21,471,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,654,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 422,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,036,170

แผนงานสาธารณสุข 183,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,715,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,043,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 489,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 735,900

แผนงานการเกษตร 142,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,049,730

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 21,471,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,205,980 271,200 1,107,640 5,584,820

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,326,060 271,200 1,107,640 3,704,900

งบดําเนินงาน 1,694,200 45,000 322,000 2,061,200

    ค่าตอบแทน 541,000 0 56,000 597,000

    ค่าใช้สอย 665,000 45,000 206,000 916,000

    ค่าวัสดุ 303,200 0 60,000 363,200

    ค่าสาธารณูปโภค 185,000 0 0 185,000

งบลงทุน 878,500 5,500 54,000 938,000

    ค่าครุภัณฑ์ 878,500 5,500 54,000 938,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000

                                             รวม 6,848,680 321,700 1,483,640 8,654,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 268,800 0 268,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 268,800 0 268,800

งบดําเนินงาน 98,800 55,000 153,800

    ค่าตอบแทน 28,800 0 28,800

    ค่าใช้สอย 70,000 15,000 85,000

    ค่าวัสดุ 0 40,000 40,000

                                             รวม 367,600 55,000 422,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,047,300 0 0 1,047,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,047,300 0 0 1,047,300

งบดําเนินงาน 342,400 617,470 25,000 984,870

    ค่าตอบแทน 46,400 0 0 46,400

    ค่าใช้สอย 196,000 408,600 0 604,600

    ค่าวัสดุ 80,000 208,870 25,000 313,870

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 120,000 30,000 502,000 652,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 30,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 120,000 0 502,000 622,000

งบเงินอุดหนุน 0 302,000 50,000 352,000

    เงินอุดหนุน 0 302,000 50,000 352,000

                                             รวม 1,509,700 949,470 577,000 3,036,170

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 0 65,000 65,000

    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 0 15,000 15,000

งบลงทุน 118,000 0 118,000

    ค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 118,000

                                             รวม 118,000 65,000 183,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 808,480 0 808,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 808,480 0 808,480

งบดําเนินงาน 340,000 0 340,000

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 55,000 0 55,000

    ค่าวัสดุ 260,000 0 260,000

งบลงทุน 35,500 531,300 566,800

    ค่าครุภัณฑ์ 35,500 0 35,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 531,300 531,300

                                             รวม 1,183,980 531,300 1,715,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 300,000 500,000

    ค่าใช้สอย 200,000 300,000 500,000

งบลงทุน 0 477,300 477,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 477,300 477,300

งบเงินอุดหนุน 0 66,000 66,000

    เงินอุดหนุน 0 66,000 66,000

                                             รวม 200,000 843,300 1,043,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 220,000 210,000 430,000

    ค่าใช้สอย 180,000 210,000 390,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 3,000 56,000 59,000

    เงินอุดหนุน 3,000 56,000 59,000

                                             รวม 223,000 266,000 489,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 735,900 735,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 735,900 735,900

                                             รวม 735,900 735,900

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 95,000 125,000

    ค่าใช้สอย 0 95,000 95,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 0 17,000 17,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 17,000

                                             รวม 30,000 112,000 142,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,049,730 5,049,730

    งบกลาง 5,049,730 5,049,730

                                             รวม 5,049,730 5,049,730



ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชียงราย 

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที ่6 ) พ.ศ.2552  มาตรา 87  จึงตราข้อบญัญตัิองค์การ

บรหิารสว่นต าบลขึน้ขึน้ไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอแมจ่นั 

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 21,471,000 บาท 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท ั่วไป จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป เป็น

จ านวนรวมท ัง้สิน้  21,471,000  บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน  ไดด้งัน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 8,654,020 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 422,600 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 3,036,170 

  แผนงานสาธารณสขุ 183,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,715,280 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,043,300 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 489,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 735,900 

  แผนงานการเกษตร 142,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 5,049,730 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 21,471,000 

 

ข้อ 5. ใหน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลสนัทราย  ปฏบิตัิการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัิให้เป็นไปตาม

ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบริหารสว่นต าบล 

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัิน้ี   

   ประกาศ  ณ  วนัที ่5  กนัยายน 2559 

                                                        อนิทอน   เมอืงมาหลา้             

(นายอนิทอน   เมอืงมาหลา้) 

 นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

 

                          อนุมตั ิ

                  สมศกัดิ ์   คณาค า 

(นายสมศกัดิ ์   คณาค า) 

    นายอ าเภอแมจ่นั 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอ แม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 34,654.00 50,000 -10.00 % 45,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 74,624.40 75,000 33.33 % 100,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 6,000 -33.33 % 4,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 109,278.40 131,000 149,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 761.00 500 0.00 % 500
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 2,900.00 4,000 0.00 % 4,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 200.00 500 -20.00 % 400

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 3,088.20 2,000 50.00 % 3,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 3,500.00 4,000 0.00 % 4,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 200.00 3,000 -66.67 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 10,649.20 17,500 16,400
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 162,506.75 150,000 13.33 % 170,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 162,506.75 150,000 170,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 97,900.00 90,000 5.56 % 95,000

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 827.00 8,000 0.00 % 8,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 98,727.00 98,000 103,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 630.00 3,000 0.00 % 3,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 630.00 3,000 3,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 237,209.30 200,000 40.00 % 280,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,240,419.33 8,000,000 6.88 % 8,550,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 998,793.47 1,000,000 0.00 % 1,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 37,559.85 40,000 17.50 % 47,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 515,449.85 450,000 13.33 % 510,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 887,962.99 770,000 14.29 % 880,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 7,011.44 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 25,520.96 30,000 0.00 % 30,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 824,176.00 700,000 19.29 % 835,000

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 582.00 500 0.00 % 500

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 10,774,685.19 11,200,500 12,142,500
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 3,790,275.00 3,900,000 127.87 % 8,887,100

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 3,790,275.00 3,900,000 8,887,100

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 14,946,751.54 15,500,000 21,471,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 21,471,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 149,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 16,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 400 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 170,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 170,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับดอกเบียเพิมขึน
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 103,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 95,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้เพิม
ขึน
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเท่าเดิม

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,142,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 280,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,550,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 47,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
ภาษีสุรา จํานวน 510,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 880,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 835,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 8,887,100 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 8,887,100 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ขึน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 495,840 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 38,400 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 38,400 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 82,560 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 1,192,360 1,256,600 -11.76 % 1,108,800

เงินค่าตอบแทนอืน 0 0 82,560 86,400 0 % 86,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 1,930,120 2,027,720 1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,488,060 1,699,500 7.93 % 1,834,260

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 176,400 186,400 -32.4 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 325,440 247,660 6.52 % 263,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 18,000 34,140 -47.28 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,007,900 2,167,700 2,326,060

รวมงบบุคลากร 0 0 3,938,020 4,195,420 4,205,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอแม่จัน    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 350,000 0 % 350,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 111,100 156,000 0 % 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,847 60,000 -41.67 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 124,947 566,000 541,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 148,520 430,000 16.28 % 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 39,400 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดิน
ทางไปราชการ 0 0 30,256 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการ
เดินทางไปราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 0 0 2,300 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 11,370 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 231,846 590,000 665,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 33,007.5 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 14,854 20,000 25 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 4,700 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 111,650 150,000 15.47 % 173,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,143 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,500 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 170,854.5 290,000 303,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 62,613.12 110,000 9.09 % 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 6,332.27 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 6,437.69 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 7,948 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 11,556 20,000 25 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 94,887.08 170,000 185,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 622,534.58 1,616,000 1,694,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อ
เลือน 0 0 0 0 100 % 17,500

โครงการจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 24,000

จัดซือเก้าอีประชุม 0 0 0 10,500 -100 % 0

จัดซือเก้าอีพลาสติกแบบมีพนักพิง 0 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบล้อเลือน 0 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลือน
กระจก 0 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะประชุมสําหรับห้องกิจการสภา 
อบต.สันทราย 0 0 0 6,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดซือโต๊ะพับประชุมชนิดโฟเมก้าขาว 0 0 0 19,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง
ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 787,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองปัมนําอัตโนมัติ 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 18,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 15,255.48 40,000 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 33,255.48 147,000 878,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
อาคารทีทําการ อบต. 0 0 393,800 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 393,800 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 427,055.48 147,000 878,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 40,000 40,000 0 % 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 70,000 70,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 70,000 70,000 70,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 5,057,610.06 6,028,420 6,848,680

วันทีพิมพ์ : 30/8/2559  11:49:32 หน้า : 4/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 214,560 259,000 4.71 % 271,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 214,560 259,000 271,200

รวมงบบุคลากร 0 0 214,560 259,000 271,200

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต. สันทรายพบประชาชน  
ประจําปี 2559 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการ อบต.สันทราย พบประชาชน  
ประจําปี 2558 0 0 29,950 0 0 % 0

โครงการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพือการวางแผนพัฒนาท้อง
ถิน

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพือวางแผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบต.สันทรายพบประชาชน 
ประจําปี 2560 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,950 45,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,950 45,000 45,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,600 5,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 7,600 5,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 244,510 311,600 321,700

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 605,460 670,000 8.04 % 723,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 258,960 281,800 0 % 281,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 27,600 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 954,520 1,053,800 1,107,640

รวมงบบุคลากร 0 0 954,520 1,053,800 1,107,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 26,400 18,800 91.49 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,450 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 33,850 38,800 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 4,000 2,550 % 106,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดิน
ทางไปราชการ 0 0 18,700 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการ
เดินทางไปราชการ 0 0 0 45,000 33.33 % 60,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ชําระภาษีให้กับท้องถิน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,380 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,080 94,000 206,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 29,996 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,965 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 33,961 45,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 89,891 177,800 322,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที 1 0 0 0 0 100 % 44,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 47,980 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ชนิด LED สี 0 0 0 19,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 5,990 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 53,970 34,000 54,000

รวมงบลงทุน 0 0 53,970 34,000 54,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 1,098,381 1,265,600 1,483,640

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 6,400,501.06 7,605,620 8,654,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 229,200 254,280 5.71 % 268,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 229,200 254,280 268,800

รวมงบบุคลากร 0 0 229,200 254,280 268,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 21,450 28,800 0 % 28,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 21,450 28,800 28,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและทบทวนทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจําปี พ.ศ. 2560

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  ประจําปี พ.ศ. 2559

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 5,000 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ประจําปี พ.ศ.2558 0 0 17,500 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 0 0 1,736 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 24,236 60,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 45,686 88,800 98,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 274,886 343,080 367,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 0 0 5,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,950 15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 9,630 0 100 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 9,630 20,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,580 35,000 55,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 15,580 35,000 55,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 290,466 378,080 422,600

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 244,500 273,650 200.34 % 821,880

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 28,000 50 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 18,000 785.67 % 159,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 244,500 319,650 1,047,300

รวมงบบุคลากร 0 0 244,500 319,650 1,047,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 26,400 28,800 0 % 28,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 17,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,400 28,800 46,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 77,000 90,000 6.67 % 96,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 43,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดิน
ทางไปราชการ 0 0 9,266 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 0 0 6,000 6,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการ
เดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 100 % 60,000

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,770 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 95,036 179,000 196,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 29,604 10,000 200 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 9,424 15,000 100 % 30,000

วันทีพิมพ์ : 30/8/2559  11:49:32 หน้า : 11/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุก่อสร้าง 0 0 98,514 0 0 % 0

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 3,100 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 140,642 45,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 13,489.3 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 13,489.3 10,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 275,567.3 262,800 342,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0 0 15,400 0 0 % 0

จัดซือถังนําแบบพลาสติก 0 0 5,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV) 0 0 8,790 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 29,990 20,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
สันทราย

0 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการจัดทํากันสาดบริเวณทีจอดรถ
รับ-ส่งเด็กเล็ก และบริเวณรับประทาน
อาหารกลางวัน

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 57,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 57,000 0 120,000

รวมงบลงทุน 0 0 86,990 20,000 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 607,057.3 602,450 1,509,700

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทราย

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจําปี 2559 0 0 0 55,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2558 0 0 55,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองด้านการ
ดูแลและอบรมเลียงดูเด็ก 0 0 6,900 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 296,800 2.29 % 303,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 61,900 351,800 408,600

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 142,187.71 216,680 -3.6 % 208,870

วันทีพิมพ์ : 30/8/2559  11:49:32 หน้า : 13/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 280,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 422,187.71 216,680 208,870

รวมงบดําเนินงาน 0 0 484,087.71 568,480 617,470

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือชุดโต๊ะและเก้าอีสําหรับ
รับประทานอาหาร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 30,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 275,000 274,000 10.22 % 302,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 275,000 274,000 302,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 275,000 274,000 302,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 759,087.71 842,480 949,470

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 0 0 9,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 9,900 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,100 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,100 25,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 25,000 25,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตําบลสันทราย 0 0 0 0 100 % 502,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 502,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 502,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 50,000 40,000 25 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 40,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 40,000 50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 80,000 65,000 577,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 1,446,145.01 1,509,930 3,036,170
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 118,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 118,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 118,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 0 118,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพหญิง
ตังครรภ์และเด็กเล็ก 0 0 13,850 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 9,900 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 0 0 8,000 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ประจําปี 2559 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมการป้องกันการตังครรภ์
ก่อนวัยอันควร 0 0 9,925 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 41,675 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 56,675 65,000 65,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 26,000 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 26,000 60,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 26,000 60,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 82,675 125,000 65,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 82,675 125,000 183,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม “อาสาปันนําใจ คนสัน
ทรายไม่ทิงกัน”

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 15,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 15,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 45,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 45,000 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 221,220 373,360 58.27 % 590,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 18,000 0 % 18,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 130,080 139,560 0 % 139,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 411,300 590,920 808,480

รวมงบบุคลากร 0 0 411,300 590,920 808,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,740 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 7,740 25,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดิน
ทางไปราชการ 0 0 5,800 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการ
เดินทางไปราชการ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,700 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 8,500 55,000 55,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,998 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 6,308 10,000 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 200,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,730 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 17,036 50,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 33,276 130,000 340,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 4,490 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองเจีย/ตัด 0 0 5,618 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,108 30,000 35,500

รวมงบลงทุน 0 0 10,108 30,000 35,500
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 454,684 750,920 1,183,980

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนในเขตพืนที 0 0 90,000 225,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 225,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 9,454 35,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 9,454 135,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 99,454 360,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองตบดิน 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซือบันไดสไลด์แบบอลูมิเนียม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 31,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณซอย 3 หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

0 0 69,300 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 4 หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

0 0 115,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 4 หมู่ที 7 บ้านดง 0 0 195,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 5 หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

0 0 56,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 8 หมู่ที 9 บ้านนาล้อม 
(ต่อจากถนน คสล. เดิม)

0 0 82,200 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านนายศรี  หมู่ที 9 
บ้านนาล้อม

0 0 0 86,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณตรอก 1 ซอย 5 หมู่ที 5 
บ้านดงสุวรรณ

0 0 51,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนข้างโรงเรียนบ้านแหล
ว - นาล้อม(ต่อจากของเดิม) หมู่ที 6 
บ้านแหลว

0 0 0 0 100 % 104,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนข้างโรงเรียนบ้านแหล
ว  หมู่ที 6 บ้านแหลว

0 0 0 177,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนเชือมซอยเข้าฌาปน
สถาน หมู่ที 6 บ้านแหลว

0 0 116,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนตรอก 1 ซอย 5 หมู่ที 
9 บ้านนาล้อม

0 0 0 76,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณแยกซอย 1 (เชือมหมู่ที 6 
กับ หมู่ที 9) หมู่ที 9 บ้านนาล้อม

0 0 0 125,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสายสันกลาง หมู่ที 9 บ้าน
นาล้อม (ต่อจากถนน คสล. เดิม)

0 0 155,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ต่อจากของเดิม) เชือมระหว่าง หมู่
ที 7 บ้านดง ต.สันทราย กับ หมู่ที 8 บ้าน
ศาลา ต.แม่จัน

0 0 0 0 100 % 191,900

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณ ถนนเชือม หมู่ที 7 บ้านดง 
กับ หมู่ที 8 บ้านศาลา

0 0 0 243,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณพืนที ซอย 8 (กองทุนหมู่
บ้าน)  หมู่ที 3  บ้านดอยต่อ

0 0 0 107,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณพืนที ถนนซอย 4  หมู่ที 5 
บ้านดงสุวรรณ

0 0 0 62,600 -100 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเข้าวัดดอยต่อ หมู่ที 3 บ้าน
ดอยต่อ

0 0 0 0 100 % 235,400

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมถนนหิน
คลุก บริเวณถนนซอยประชาอุทิศ 2 
(ข้างโรงเรียนบ้านโพธนาราม) หมู่ที 8 
บ้านโพธนาราม

0 0 0 122,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุก 
บริเวณซอย 3 หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 0 0 136,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุก 
บริเวณพืนที ตรอก 1 ซอย 1  หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์

0 0 0 18,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุก
บริเวณพืนทีถนนซอย 9  หมู่ที 5 บ้าน
ดงสุวรรณ

0 0 0 84,600 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 976,000 1,106,000 531,300

รวมงบลงทุน 0 0 976,000 1,137,000 531,300
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 71,617.97 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 71,617.97 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 71,617.97 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 1,147,071.97 1,497,000 531,300

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขับเคลือนการบริหารจัดการ
ขยะเปียกโดยชุมชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 20,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1,601,755.97 2,267,920 1,715,280

วันทีพิมพ์ : 30/8/2559  11:49:33 หน้า : 23/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้
นําท้องถินท้องที ประจําปี 2560 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 200,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 0 200,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

0 0 13,400 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์อํานวย
การและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 0 0 24,835 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝึกอบรมและส่ง
เสริมอาชีพในชุมชน  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558

0 0 59,025 0 0 % 0
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โครงการกบคืนนา  ปลาคืนทุ่ง 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ  หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 0 0 13,250 0 0 % 0

โครงการขับเคลือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขับเคลือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความ
สามัคคี เพือความปรองดอง และ
สมานฉันท์ฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง 0 0 62,355 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพือสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“
เพียงพอนําหน้า ชราสุขใจ สูงวัยอย่าง
แข็งแรง”

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
อาชีพในชุมชน 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิมทักษะ
ด้านอาชีพในชุมชน 0 0 0 0 100 % 70,000
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โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
และนันทนาการ ตามหลักสริสตศาสนา
เพือความปรองดอง และสมานฉันท์ใน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบผู้นํา
อาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา
ชุมชนตําบลสันทราย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558

0 0 20,275 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนา 
เพือความปรองดองและสมานฉันท์ใน
ชุมชน

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน(อุ้ยสอนหลาน พ่อแม่
สอนลูก  พีสอนน้อง)

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการหลักศาสนา  นําพาชีวิตห่าง
ไกลยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2558

0 0 9,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 212,740 315,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 212,740 315,000 300,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเพือ
ชุมชน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม 0 0 0 0 100 % 237,000
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตัง
เครืองสูบนําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํา หมู่ที 2 
บ้านจอมจันทร์

0 0 0 0 100 % 240,300

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 477,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 477,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 45,000 11.11 % 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 16,000 16,000 0 % 16,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 26,000 61,000 66,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 26,000 61,000 66,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 238,740 376,000 843,300

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 238,740 376,000 1,043,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดกิจกรรมและส่ง
เสริมการกีฬา 0 0 57,400 130,000 15.38 % 150,000

โครงการ  เดิน  วิง  ปัน  คนสามวัยใส่ใจ
สุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชนตําบลสันทราย 0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชนตําบลสันทราย 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 57,400 170,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 18,542 20,000 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 18,542 20,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 75,942 190,000 220,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 110,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 3,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 110,000 0 3,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 110,000 0 3,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 185,942 190,000 223,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 0 0 99,805 0 0 % 0

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเนือง
ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 0 0 7,800 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญา
ด้านสมุนไพรพืนบ้าน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต 0 0 6,000 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการ
แสดงพืนบ้าน 0 0 9,990 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 0 0 9,900 0 0 % 0

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา วันวิสาขบูชา 2560 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานงานประเพณีรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ "คนสามวัย  รักใคร่
ปรองดอง" ประจําปี 2559

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสืบสานงานประเพณีรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ "คนสามวัย ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณี ทางศาสนา เนืองในวัน
อาสาฬหบูชา  และวัน
เข้าพรรษา

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณี ทางศาสนา เนืองในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูสืบสานดนตรีพืน
บ้านล้านนา (ปีพาทย์) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูสืบสานดนตรีพืน
บ้านล้านนา (สะล้อ ซอ ซึง) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภาษา
ถิน(ภาษาล้านนา) 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 133,495 275,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 133,495 275,000 210,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 73,000 -45.21 % 40,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 73,000 56,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 73,000 56,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 133,495 348,000 266,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงนําพระ
ธาตุจอมจันทร์ 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 10,000 0 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 329,437 538,000 489,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสํารวจข้อมูลผังเมืองรวมชุมชน
เพือจัดวางระบบควบคุมอาคารและการ
ใช้ประโยชน์ในพืนที

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 50,000 0

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํา 
(ซับเมิร์ส) 0 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 24,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินพร้อมปรับเกลียบริเวณ
ทีดินหลังทีทําการ อบต.สันทราย  หมู่ที 
2 บ้านจอมจันทร์ (ต่อเนือง)

0 0 0 0 100 % 175,000

โครงการถมดินพร้อมปรับเกลียบริเวณ
ทีดินหลังทีทําการ อบต.สันทราย หมู่ที 2 
 บ้านจอมจันทร์

0 0 0 400,000 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุในพืนที
ฌาปนสถานหมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้านจอม
จันทร์

0 0 0 259,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุพืนที
ฌาปนสถานหมู่บ้าน  หมู่ที 5 บ้านดง
สุวรรณ

0 0 0 106,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา
สาธารณะ บริเวณพืนทีฌาปนสถาน หมู่
ที 5 บ้านดงสุวรรณ

0 0 0 0 100 % 82,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างบ่อพักนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 3 หมู่ที 6 บ้าน
แหลว

0 0 0 41,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณข้างถนนซอย 
2 เชือม ซอย 3 หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณ
ข้างถนนซอย 1 หมู่ที 5 บ้านดงสุวรรณ

0 0 0 0 100 % 140,200

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณ
ฝังขวาทางสายหลัก หมู่ที 9 บ้านนาล้อม

0 0 0 0 100 % 220,700

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัววี  พร้อมวางท่อระบาย
นําบริเวณตังแต่บ้านนางสมสาย  พรหม
สุข ถึงบ้านนายบุญสินธุ์   ชัยราช  หมู่ที 
6 บ้านแหลว

0 0 68,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณ ซอย 8 ข้าง
บ้านนายเพชร เกเย็น หมู่ที 6 บ้านแหลว

0 0 0 0 100 % 118,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี
พร้อมวางท่อระบายนําบริเวณข้างถนน  
ซอย 5 หมู่ที 5 บ้านดงสุวรรณ

0 0 157,500 0 0 % 0
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โครงการขุดดินทําร่องระบายนําพร้อม
วางท่อระบายนําบริเวณข้างทางฝังซ้าย
ถนนบ้านดงสุวรรณ หมู่ที 5 บ้านดง
สุวรรณ

0 0 30,500 0 0 % 0

โครงการขุดร่องระบายนําพร้อมวางท่อ
ลอด  จํานวน 6 จุด บริเวณหน้าบ้านนาย
สุนทร - ท่อลอดถนนข้างโรงเรียนบ้าน
แหลว  หมู่ที 6 บ้านแหลว

0 0 65,800 0 0 % 0

โครงการขุดร่องระบายนําพร้อมวางท่อ
ลอด จํานวน 5 จุด บริเวณหน้าบ้านนาย
อดิศร  บัวหลวง - ท่อลอดถนนข้าง
โรงเรียนบ้านแหลว  หมู่ที 6 บ้านแหลว

0 0 23,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(ต่อเนือง) หมู่ที 3 บ้านดอยต่อ 0 0 0 181,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
โดยการวางท่อจ่ายนําพีวีซี  บริเวณข้าง
ถนนบ้านจอมจันทร์ - หนองปึง  หมู่ที 3 
บ้านดอยต่อ

0 0 221,500 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหน้าบ้านนายไสว  ทราย
หมอ หมู่ที 6 บ้านแหลว

0 0 0 71,600 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 566,300 1,210,200 735,900

รวมงบลงทุน 0 0 566,300 1,234,200 735,900

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 566,300 1,234,200 735,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 566,300 1,284,200 735,900

วันทีพิมพ์ : 30/8/2559  11:49:33 หน้า : 33/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกลําเหมืองในเขต
พืนที อบต.สันทราย 0 0 100,000 250,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 250,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 15,260 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,260 80,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 115,260 330,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 115,260 330,000 30,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ ปัน ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแนวกันไฟในเขตพืนที 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าในเขต
พืนที 0 0 14,850 20,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิมผลผลิตให้
ชุมชน 0 0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูก
ป่า 3 อย่าง  ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 0 0 300 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ 0 0 19,990 0 0 % 0

โครงการสร้างฝายชลอนํา เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสร้างฝายชะลอนํา เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 35,140 50,000 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,140 50,000 95,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครืองพ่นยาแบบใช้แรง
ดันของเหลวชนิดตังพืน 0 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 17,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 17,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 35,140 50,000 112,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 150,400 380,000 142,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 35,993 37,860 2.98 % 38,990

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 3,645,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 652,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 155,500 180,000 0 % 180,000

สํารองจ่าย 0 0 274,523 555,800 -34.18 % 365,840

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 71,700 100,590 -59.58 % 40,660

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 98,000 116,000 8.48 % 125,840

รวมงบกลาง 0 0 635,716 990,250 5,049,730

รวมงบกลาง 0 0 635,716 990,250 5,049,730

รวมงบกลาง 0 0 635,716 990,250 5,049,730

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 635,716 990,250 5,049,730

รวมทุกแผนงาน 0 0 11,752,136.04 15,500,000 21,471,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย
อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,471,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,848,680 บาท
งบบุคลากร รวม 4,205,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ดังนี
- นายก อบต.สันทราย อัตรา 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายก อบต.สันทราย อัตรา 11,220 บาท จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ดังนี
- นายก อบต.สันทราย อัตรา 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต.สันทราย อัตรา 880 บาท จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ดังนี
- นายก อบต.สันทราย อัตรา 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต.สันทราย อัตรา 880 บาท จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 21,120 บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557 อัตรา 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,108,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557 ดังนี
- ประธานสภา อบต.สันทราย อัตรา 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640
 บาท
- รองประธานสภา อบต.สันทราย อัตรา 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 
- สมาชิกสภา อบต.สันทราย อัตรา 7,200 บาท จํานวน 12 คน เป็น
เงิน 1,036,800 บาท

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557 อัตรา 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,326,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,834,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ดังนี 
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ฯลฯ  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบฯและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย

งบดําเนินงาน รวม 1,694,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 541,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้าง ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจผลงานการประเมินผลงานของข้าราชการ พนักงาน และ
ค่าใช้จ่ายในเกียวกับการประเมินบุคคลผลงานวิสัยทัศน์และการทดสอบ
สมรรถภาพทางการบริหารตามทีกฎหมายหนังสือสังการกําหนด คณะ
กรรมการประเมินตามทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. หรือตามทีหนังสือสัง
การ กฎหมายกําหนด   เจ้าหน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีได้รับการแต่งตัง
จาก อบต. 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ หรือเงินรางวัลประจําปี เป็นต้น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารหรือผู้มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาพิมพ์รูปจากกล้องดิจิตอล ค่าบอกรับ
วารสาร  หนังสือทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ  สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายเพือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ จ้างเหมาจัดทําระบบเครือข่าย
ภายในเหมาจัดทําโปรแกรมทีใช้สําหรับการปฏิบัติงานของ อบต. ค่าจ้าง
เหมาจัดทําเว็บไซต์พร้อมจดทะเบียนโดเมนเนม  จัดทําเว็บเพจ ปรับปรุง
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการพัฒนา
ระบบข้อมูลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารฯลฯ  ตลอดจนค่า
จ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที  ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ
- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทราย
- ค่าจ้างเหมาบริการการดําเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง
เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรองรวมทังค่าบริการซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที สําหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
และดําเนินตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ
องค์กรอืน ๆ   ตลอดจนเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวง
มาลา เพือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ พิธีทางศาสนา หรืองานกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันทราย 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซึงเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.ให้มีสภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 303,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครืองคิดเลข  เครืองเจาะ
กระดาษ  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  เครืองตัดกระดาษ  ภาพเขียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิน
เปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว สมุด  ตลับผงหมึก  ซองเอกสาร  ไม้บรรทัด สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือการจ้าง  นําดืมสําหรับการบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผัง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคง
ทน  เช่น หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา จาน
รอง  ถ้วยชาม  ช้อนซ้อม  กระติกนําร้อน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ผงซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้
กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย  คีม
ล็อค กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  แม่แรง ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  ยางรถยนต์  นํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สาย
ไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง 
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  เบาะรถยนต์  เบรก  ค
รัช  พวงมาลัย  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี  ไฟหน้า  ไฟเบรก ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 173,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  โดยกําหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
 ดังนี
- ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครืองยนต์ ดีเซล จํานวน 4
 คัน อัตราคันละ 41,500 บาท  เป็นเงินจํานวน 166,000 บาท
- ประเภทรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95
   จํานวน 2 คัน อัตราคันละ 3,600 บาท  เป็นเงินจํานวน 7,200 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยกําหนดเป็นไปตาม
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง  เปลหามคน
ไข้  เครืองวัดนําฝน  เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  สําลีและผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอ
ฮอร์  สายยาง  ลูกยาง  ถุงมือ  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ  เลนซ์ซูม  กระเป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  ภาพถ่ายดาว
เทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) สายเคเบิล  กระดาษต่อเนือง  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผงแป้นอักขระ  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรีชิป  เครืองกระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 185,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลฯ หรืออาคารสถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลฯ โดยกําหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในบริเวณสํานักงาน อบต.สันทราย
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  สัน
ทราย 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิด
ขึน ฯลฯ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  อินเตอร์เน็ต  ตลอดจนค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม  และค่าสือสารอืน ๆ  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ

งบลงทุน รวม 878,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 878,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 5 ตัว โดยมี
คุณลักษณะทัวไป  ดังนี 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 58 x 59 x 90 - 102 ซม./ตัว  
- พนักพิงและทีนังโครงเหล็กกบุฟองนําหุ้มหนังเทียม
- ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป      
- ขาเหล็กแบบ 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
- สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90
 ลําดับที 1)
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โครงการจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  3 ตัว สําหรับคณะผู้บริหาร และ
ใช้ในงานกิจการสภา ตามตําแหน่งดังต่อไปนี
  - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
  - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
ราชการ โดยมีคุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  - เป็นโต๊ะขนาด 4 ฟุต แบบมีลินชักด้านข้าง 
  - ด้านบนมีแผ่นกระจกใส
ราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90 ลําดับ
ที 1)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จํานวน 787,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี  ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ เป็นกระบะสําเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4
 ประตู  ราคารวมเครืองปรับอากาศ  รวมภาษีสรรพสามิต  เพือใช้ในงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย โดยจัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 
ปี 2558(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า90 ลําดับ
ที 1) 

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองปัมนําอัตโนมัติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมนําอัตโนมัติ  จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน  ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ใน
งานราชการ  โดยมีคุณลักษณะทัวไป  ดังนี
- เครืองปัมนําอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์
- ระยะส่งนําไม่น้อยกว่า 18 เมตร
- ความจุปริมาณนําไม่น้อยกว่า 45 ลิตร/นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90 ลําดับที 1)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันทราย

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลจอมสวรรค์ จํานวน 40,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.จอมสวรรค์ สําหรับดําเนินการตาม
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวสารจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน อําเภอ
แม่จัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 89 ลําดับที 4)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน จํานวน 30,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิน และวันสําคัญต่าง ๆ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
 หน้า 87 ลําดับที 5)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 321,700 บาท
งบบุคลากร รวม 271,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 271,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ในตําแหน่ง         นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน  

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือวางแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการ ขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพือการวางแผนท้องถิน ในการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านในการจัดทําแผนชุมชน โดยเป็นค่า วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร และเครืองดืมสําหรับเจ้าหน้าที ส่วน
ราชการ หรือเอกชน และประชาชนทีเข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานทีพร้อม
อุปกรณ์เครืองเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายโครงการ สือประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 87 ลําดับที 3)
โครงการอบต.สันทรายพบประชาชน ประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานตามโครงการ อบต.สันทราย
พบประชาชน ประจําปี พ.ศ. 2560 ในการจัดประชุมประชาคมโดยเป็น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร และเครืองดืม
สําหรับเจ้าหน้าที ส่วนราชการ หรือเอกชน และประชาชนทีเข้าร่วม
โครงการ ค่าจัดสถานทีพร้อมอุปกรณ์เครืองเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้าย
โครงการ สือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 86 ลําดับที 2)

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน  (มอก.) จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด  ทังนี เนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ในงานราชการ  โดยมี
คุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  -  มีมือจับชนิดบิด
  -  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
  -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฏในแผนพัฒพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90 ลําดับที 1)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,483,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,107,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,107,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 723,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ดังนี
- ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง      
- ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืน ๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ของพนักงานส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบฯและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  

งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล หรือผู้
มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 106,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาพิมพ์รูปจากกล้องดิจิตอล ค่าบอกรับ
วารสาร  หนังสือทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ  สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายเพือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ จ้างเหมาจัดทําระบบเครือข่าย
ภายในเหมาจัดทําโปรแกรมทีใช้สําหรับการปฏิบัติงานของ อบต. ค่าจ้าง
เหมาจัดทําเว็บไซต์พร้อมจดทะเบียนโดเมนเนม  จัดทําเว็บเพจ ปรับปรุง
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการพัฒนา
ระบบข้อมูลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารฯลฯ  ตลอดจนค่า
จ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานการจัดเก็บรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที สําหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
และดําเนินตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ
องค์กรอืน ๆ   ตลอดจนเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ ได้แก่ ค่อตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจัดทําป้าย  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 92 ลําดับที 2)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซึงเป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.ให้มีสภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครืองคิดเลข  เครืองเจาะ
กระดาษ  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  เครืองตัดกระดาษ  ภาพเขียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิน
เปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว สมุด  ตลับผงหมึก  ซองเอกสาร  ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) สายเคเบิล  กระดาษต่อเนือง  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผงแป้นอักขระ  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรีชิป  เครืองกระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 1
 จํานวน 2 เครือง โดยจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90 ลําดับที 1)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 367,600 บาท
งบบุคลากร รวม 268,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 268,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 268,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ในตําแหน่งเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันทีพิมพ์ : 30/8/2559  16:07:43 หน้า : 11/32



งบดําเนินงาน รวม 98,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทบทวนทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี พ.ศ. 2560

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนทัวไปเพือจัดตังเป็นอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนการทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 65 ลําดับที 2)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนทัวไปด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึก
อบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
จัดทําเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 66 ลําดับที 4)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักถึงการมีวินัยจราจรและปฎิบัติตาม
กฎหมาย เพือป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล
สําคัญเช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่า วัสดุ สิง
พิมพ์ แผ่นพับ เอกสารความรู้ ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ค่าอาหาร ค่า
เบียเลียง ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรมให้ความรู้ สําหรับเจ้าหน้าทีปฏิบัติ
งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทีได้รับการแต่งตังจาก อบต.เพือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าทีในการตังจุดสกัด/ด่านตรวจและจุดตรวจร่วมในถนนสาย
หลักและถนนสายรอง จุดเชือมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 65 ลําดับที 1)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน  ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม ป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 66 ลําดับที 5)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  สายส่งนําดับ
เพลิง ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  มิเตอร์นํา  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชือมแก๊ส  หัว
วาล์วเปิด - ปิดแก๊ส  ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,509,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,047,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,047,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 821,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ดังนี 
- ตําแหน่งนักบริหารการศึกษา  ตังไว้ จํานวน 293,880 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ตําแหน่งข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  ตังไว้
จํานวน 528,000 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบฯและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปทีได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  จํานวน 112,800 บาท และตังจ่าย
จากเงินรายได้ในส่วนเกินจากทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน จํานวน 22,620 บาท  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปที
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน จํานวน 24,000 บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 342,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล หรือผู้
มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 196,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 96,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันทราย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที สําหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและ
ดําเนินตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือองค์กร
อืน ๆ   ตลอดจนเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการจัดการเรียนการสอน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตําบลสันทรายให้
เอือต่อการจัดการเรียนการสอนทังภายในและภายนอกอาคาร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้า 75 ลําดับที 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึงเป็นทรัพย์สินของ อบ
ต.ให้มีสภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครืองคิดเลข  เครืองเจาะ
กระดาษ  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  เครืองตัดกระดาษ  ภาพเขียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิน
เปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว สมุด  ตลับผงหมึก  ซองเอกสาร  ไม้บรรทัด สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์  นําดืมสําหรับการบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคง
ทน  เช่น หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา จาน
รอง  ถ้วยชาม  ช้อนซ้อม  กระติกนําร้อน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ผงซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้
กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ  เลนซ์ซูม  กระเป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  ภาพถ่ายดาว
เทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) สายเคเบิล  กระดาษต่อเนือง  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผงแป้นอักขระ  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรีชิป  เครืองกระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  อินเตอร์เน็ต  ตลอดจนค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม  และค่าสือสารอืน ๆ  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
สันทราย

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารโดยก่อสร้างห้องเก็บวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพืนทีใช้
สอยรวมไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร จุดดําเนินการบริเวณศูฯย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สัน
ทรายกําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 75 ลําดับที 9)
โครงการจัดทํากันสาดบริเวณทีจอดรถรับ-ส่งเด็กเล็ก และบริเวณรับประทาน
อาหารกลางวัน

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลสันทราย  ขนาดกว้างข้าง
ละ 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รวม 2 ข้าง  หรือมีพืนที
ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร จุดดําเนินการบริเวณทีจอดรถ
รับ-ส่งเด็กเล็ก และบริเวณรับประทานอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สันทราย
กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 75 ลําดับ
ที 10)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 949,470 บาท
งบดําเนินงาน รวม 617,470 บาท
ค่าใช้สอย รวม 408,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทราย

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 75 ลําดับ
ที 8)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 55,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้แก่ ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าจัดหาของขวัญ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 72 ลําดับที 7)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 303,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตัง
ไว้ จํานวน 225,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย (จํานวน 46 คน ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559) ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับที 2)

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ จํานวน 78,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย (จํานวน 46 คน ข้อมูล ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2559) ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  (ทังนีจะเบิก
จ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับ
ที 2)

ค่าวัสดุ รวม 208,870 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 208,870 บาท

1) ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 
ตังไว้  จํานวน   120,720   บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลว
-นาล้อม  (จํานวน 63 คน ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559) ในอัตรา
คนละ    7.37 บาท / วัน จํานวน 260 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับที 2)

2) ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตังไว้   จํานวน   88,150   บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  (จํานวน 46 คน ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559)  ในอัตราคนละ 7.37 บาท / วัน จํานวน 260
 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับที 2)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือชุดโต๊ะและเก้าอีสําหรับรับประทานอาหาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย จัดซือตามราคาท้อง
ตลาดปัจจุบัน ทังนีเนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี
ความจําเป็นต้องมีไว้ใช้  ประกอบด้วย
1) โต๊ะเอนกประสงค์สําหรับรับประทานอาหาร จํานวน 15 ตัว มี
คุณลักษณะทัวไป  ดังนี 
    - โต๊ะเอนกประสงค์โครงขาเหล็กพับไม่ได้
    - โต๊ะ ขนาด กว้าง 60 เซ็นติเมตร ยาว 120 เซ็นติเมตร สูง 50 เซ็นติ
เมตร
    - แผ่นหน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าสีขาวปิดขอบด้วยพีวีซีสีดํา
2) เก้าอีพลาสติกเด็กแบบมีพนักพิง จํานวน 60 ตัว มีคุณลักษณะทัว
ไป  ดังนี 
    - เก้าอี ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 35 เซ็นติเมตร ลึก 35 เซ็นติ
เมตร สูง 46 เซ็นติเมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 74 ลําดับที 8)
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งบเงินอุดหนุน รวม 302,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 302,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 302,000 บาท

1) อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านแหลว - นาล้อม ตัง
ไว้ 252,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแหลว - นาล้อม ตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กอนุบาล และเด็กประถม จํานวน 63 คน (ข้อมูล ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2559) ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ทังนี จะ
เบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้อง
ถิน)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับที 2)

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม ตังไว้ จํานวน 50,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแหลว - นาล้อม สําหรับดําเนิน
โครงการ ต่าง ๆ ดังนี
    - โครงการกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด  จํานวน 10,000 บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 72 ลําดับที 6)
    - โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง - ขาว ครังที 10 และวันเด็กแห่ง
ชาติ ปี พ.ศ. 2560  จํานวน 20,000  บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 79 ลําดับที 1)
    - โครงการอบรมดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน  จํานวน 10,000 บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับที 1)
    - โครงการเปิดบ้านวิชาการ จํานวน 10,000  บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 72 ลําดับที 8)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 577,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครืองคิดเลข  เครืองเจาะ
กระดาษ  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  เครืองตัดกระดาษ  ภาพเขียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิน
เปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว สมุด  ตลับผงหมึก  ซองเอกสาร  ไม้บรรทัด  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือการจ้าง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 502,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 502,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลสันทราย จํานวน 502,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลสันทราย อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร  (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สันทราย
กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 92 ลําดับ
ที 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา ตังไว้ จํานวน 40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยาสําหรับการ
ดําเนินโครงการกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก พัฒนาพ่อแม่ผู้
ปกครอง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 ลําดับ
ที 3)

2) อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม่
จัน ตังไว้ จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอแม่จัน สําหรับดําเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชน "หนึงคน หนึงอาชีพ"(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562 หน้า 62 ลําดับที 11)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 118,000 บาท
งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 2
 เครือง  โดยจัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ปี 2558 โดยมีคุณลักษณะทัวไป  ดังนี 
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 67 ลําดับที 4)
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์
สําหรับการดําเนินโครงการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 67 ลําดับที 1)
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เช่น การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์สําหรับการดําเนินโครงการ  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 68 ลําดับที 8)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยกําหนดเป็นไปตาม
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง  เปลหามคน
ไข้  เครืองวัดนําฝน  เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  สําลีและผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอ
ฮอร์  สายยาง  ลูกยาง  ถุงมือ  ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,183,980 บาท
งบบุคลากร รวม 808,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 808,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  ดังนี
นักบริหารงานช่าง นายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืน ๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ของพนักงานส่วนตําบลตามกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบฯและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตรา
กําลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล หรือผู้
มีสิทธิรับสวัสดิการ  การช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าเล่มหนังสือ  ค่าธรรมเนียมและรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการ  ค่าจ้างเหมาบริการตามอํานาจหน้าที ตลอดจนการจ้าง
เหมาบริการ   ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมา พิมพ์รูป
จากกล้องดิจิตอล  ค่าบอกรับวารสาร สิงพิมพ์ ตลอดจน หนังสือทีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯ ให้
ปฏิบัติหน้าที สําหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึก
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
และดําเนินตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ
องค์กรอืน ๆ   ตลอดจนเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซึงเป็น
ทรัพย์สิน  ของ อบต.ให้มีสภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น หนังสือ  เครืองคิดเลข  เครืองเจาะ
กระดาษ  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  เครืองตัดกระดาษ  ภาพเขียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิน
เปลือง  เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว สมุด  ตลับผงหมึก  ซองเอกสาร  ไม้บรรทัด สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไม้ต่าง ๆ
  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  ขวาน  เทปวัด
ระยะ  สว่าน  อ่างล้างมือ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล้ก
เส้น  แปรงทาสี  ปูนขาวฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ขาตังกล้อง  ขาตังเขียนภาพ  เลนซ์ซูม  กระเป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  ภาพถ่ายดาว
เทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Di
gital Video Disc , Flash Drive) สายเคเบิล  กระดาษต่อเนือง  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น  แผงแป้นอักขระ  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรีชิป  เครืองกระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน  (มอก.) จํานวน 1 ตู้ โดยจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด  ทังนี เนืองจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ และมีความจําเป็นต้องมีไว้ใช้ในงานราชการ  โดยมี
คุณลักษณะทัวไป  ดังนี
  -  มีมือจับชนิดบิด
  -  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
  -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฏในแผนพัฒพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90 ลําดับที 1)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย
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งานไฟฟ้าถนน รวม 531,300 บาท
งบลงทุน รวม 531,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 531,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนข้างโรงเรียนบ้านแหล
ว - นาล้อม(ต่อจากของเดิม) หมู่ที 6 บ้านแหลว

จํานวน 104,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพ
พืนทีจริง  จุดดําเนินการบริเวณถนนข้างโรงเรียนบ้านแหลว - นาล้อม(ต่อ
จากของเดิม) หมู่ที 6 บ้านแหลว) (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สัน
ทราย กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 47 ลําดับที 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากของเดิม) เชือมระหว่าง 
หมู่ที 7 บ้านดง ต.สันทราย กับ หมู่ที 8 บ้านศาลา ต.แม่จัน

จํานวน 191,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.15 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพ
พืนทีจริง  จุดดําเนินการบริเวณต่อจากถนนเดิม เชือมระหว่าง หมู่
ที 7 บ้านดง ต.สันทราย กับ หมู่ที 8 บ้านศาลา ต.แม่จัน (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.สันทราย กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 48 ลําดับที 1)
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเข้าวัดดอยต่อ หมู่ที 3 
บ้านดอยต่อ

จํานวน 235,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้างข้าง
ละ 2.00 เมตร รวม 2 ข้าง ยาว 139.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือ
พืนทีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 556.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดิน
ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือกว้างและหนา
ตามสภาพพืนทีจริง  จุดดําเนินการบริเวณถนนเข้าวัดดอยต่อ หมู่ที 3 บ้าน
ดอยต่อ(ตามแบบมาตรฐาน อบต.สันทราย กําหนด)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 42 ลําดับที 1)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นําท้องถินท้องที ประจําปี 2560 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นํา
ท้องถินท้องที ประจําปี 2560 ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดเตรียม
สถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 88 ลําดับที 2)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 843,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 66 ลําดับที 1)
โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นการดําเนินกิจกรรมกตามโครงการ กบคืนนา ปลาคืนทุ่ง ได้แก่ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ ค่าพันธ์สัตว์นํา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 64 ลําดับที 8)
โครงการขับเคลือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 63 ลําดับที 4)
โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี เพือความปรองดอง และ
สมานฉันท์ฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี เพือ
ความปรองดอง และสมานฉันท์ฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 87 ลําดับที 4)
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผนดินธรรม แผ่นดินทอง ได้แก่ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 65 ลําดับ
ที 10)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 61 ลําดับที 8)
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 62 ลําดับที 9)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 61 ลําดับที 5)
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิมทักษะด้านอาชีพในชุมชน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิมทักษะด้านอาชีพใน
ชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 63 ลําดับ
ที 2)
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักสริสต
ศาสนาเพือความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ
นันทนาการตามหลักคริสตศาสนาเพือความปรองดอง และสมานฉันท์ใน
ชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 67 ลําดับที 2)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 61 ลําดับที 6)

งบลงทุน รวม 477,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 477,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเพือชุมชน หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม จํานวน 237,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยุ้งฉางคอนกรีตเสริมเหล็กเก็บข้าวเพือชุมชน หมู่
ที 8 บ้านโพธนาราม  ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูง 4.50 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 29.25 ตารางเมตร จุดดําเนินการบริเวณทีตังอาคารยุ้งฉางข้าว
เดิม หมู่ที 8 บ้านโพธนาราม (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สัน
ทราย กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 49 ลําดับที 1)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํา หมู่ที 
2 บ้านจอมจันทร์

จํานวน 240,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว ลึก
เฉลีย 43 - 100 เมตร จํานวน 1 บ่อ พร้อมติดตังเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบ
จุ่มใต้นํา จํานวน 1 เครือง จุดดําเนินการบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่
ที 2 บ้านจอมจันทร์ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สันทราย กําหนด)(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 54 ลําดับที 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่
จัน(ศป.ปส.อ.แม่จัน)จํานวน 40,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอแม่จัน(ศป.ปส.อ.แม่จัน)สําหรับดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 66 ลําดับที 1)

2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน  จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน สําหรับ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "จัดงานของดีอําเภอแม่จัน  ครังที 2
"(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 85 ลําดับที 4)

3) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน  จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน สําหรับ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "สมโภชน์และสืบชะตาเมืองแม่จัน"(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 79 ลําดับที 15)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 16,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน ตังไว้ จํานวน 16,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน สําหรับดับเนิน
กิจกรรม ดังนี
- โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสตรีสากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 จํานวน 8,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันแม่แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 จํานวน 8,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 64 ลําดับที 7)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 223,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการกีฬา จํานวน 150,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกีฬา ได้แก่ โครงการกีฬาเยาวชนห่าง
ไกลยาเสพติด โครงการกีฬาพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด โครงการกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอแม่จัน การสนับสนุนการจัดกีฬา
ประจําปีหมู่บ้านหรือตําบลโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกียว
ข้อง ได้แก่ ในการจัดส่งนักกีฬา ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการ
สมัคร ค่าอาหารและค่าเครืองดืม ค่าถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัล ไม่
เกิน ร้อยละ 25 ตามทีระเบียบกําหนด ค่าชุดนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมหรือ
ผู้ฝึกสอน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ้อมแข่งขันหรือจัดขบวน
พาเหรด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าทีสนาม ค่าจัดสถานทีค่า
จ้างเหมาบริการเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตําบลสันทราย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนตําบลสันทราย ได้แก่ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
จัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
 ตลอดค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ห่วงยาง  ลุกฟุตบอล  ลุกปิงปอง  ลูกแชร์
บอล  ไม้แบดมินตัน  เชือกกระโดด  ตะกร้อ  ตาข่าย
กีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 3,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย  จํานวน 3,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย  สําหรับ
ดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 80 ลําดับที 7)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 266,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2560 โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ฯลฯ ตลอด
จนค่าดําเนินกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 76 ลําดับที 1)
โครงการสืบสานงานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ "คนสามวัย ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จํานวน 150,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2560  โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่า
ดําเนินกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 77 ลําดับที 6)
โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี ทางศาสนา เนืองในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม และประเพณี ทางศาสนา เนืองในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้า
พรรษา โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเครืองเสียง ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าดําเนินกิจกรรมอืน ๆ
 ทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 76 ลําดับที 1)
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภาษาถิน(ภาษาล้านนา) จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ภาษาถิน(ภาษาล้านนา)โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 77 ลําดับที 7)
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งบเงินอุดหนุน รวม 56,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 56,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 40,000 บาท

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านดอยต่อ 
จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที3 บ้านดอยต่อ
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอย
กระทง ประจําปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
 หน้า 77 ลําดับที 5)

2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านดงสุวรรณ 
จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านดง
สุวรรณ  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
วันลอยกระทง ประจําปี 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562 หน้า 77 ลําดับที 5)

3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านแหลว 
จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านแหลว
 สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอย
กระทง ประจําปี 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
 หน้า 77 ลําดับที 5)

4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านนาล้อม 
จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านนา
ล้อม สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจําปี 2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562 หน้า 77 ลําดับที 5)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 16,000 บาท
1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  สําหรับ
ดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอย
ตุง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 78 ลําดับ
ที 10)

2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย จํานวน 11,000 บาท เพือเป็น
เงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย ในการดําเนิน
โครงการ  ต่าง ๆ ได้แก่
- โครงการสรงนําพระธาตุ (วัดบ้านแหลว) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 จํานวน 5,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 77 ลําดับที 7)
- โครงการตักบาตรสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จํานวน 3,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 77 ลําดับที 8)
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 3,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 78 ลําดับที 9) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 735,900 บาท
งบลงทุน รวม 735,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 735,900 บาท
ค่าถมดิน
โครงการถมดินพร้อมปรับเกลียบริเวณทีดินหลังทีทําการ อบต.สันทราย  หมู่
ที 2 บ้านจอมจันทร์ (ต่อเนือง)

จํานวน 175,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการถมดินพร้อมปรับเกลีย พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 275.00 ตารางเมตร สูง 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อย
กว่า 1,413.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สัน
ทราย กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 91 ลําดับที 2)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารห้องนําสาธารณะ บริเวณพืนทีฌาปนสถาน หมู่ที 5 
บ้านดงสุวรรณ

จํานวน 82,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องนําสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 4.50 ตารางเมตร จุดดําเนินการบริเวณพืนทีฌาปนสถาน หมู่
ที 5 บ้านดงสุวรรณ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สันทราย กําหนด)(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 45 ลําดับที 1)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
บริเวณข้างถนนซอย 1 หมู่ที 5 บ้านดงสุวรรณ

จํานวน 140,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ขนาด กว้าง
ปากราง 0.40 เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
รวม 45.00 เมตร จุดดําเนินการบริเวณข้างถนนซอย 1 หมู่ที 5 บ้านดง
สุวรรณ (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สันทราย กําหนด)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 45 ลําดับที 2)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
บริเวณฝังขวาทางสายหลัก หมู่ที 9 บ้านนาล้อม

จํานวน 220,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ขนาด กว้าง
ปากราง 0.40 เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร  หนา 0.12 เมตร
ยาว 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน 3 เส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จํานวน 2 จุด รวม 17.00 เมตร จุดดําเนินการ
บริเวณ ฝังขวาถนนสายหลักเริมจากอาคาร SML ประจําหมู่บ้าน ไปทาง
ลําเหมืองห้วยดุก หมู่ที 9 บ้านนาล้อม (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สัน
ทราย กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 50 ลําดับที 1)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณ ซอย 8 
ข้างบ้านนายเพชร เกเย็น หมู่ที 6 บ้านแหลว

จํานวน 118,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ขนาด
กว้างปากราง 0.50 เมตร กว้างก้น
ราง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร  ยาว 100.00 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน 3 เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร  รวม 5 จุด จํานวน 25.00 เมตร จุดดําเนินการ
บริเวณ ซอย 8 ข้างบ้านนายเพชร เกเย็น หมู่ที 6 บ้านแหลว (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.สันทราย กําหนด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 47 ลําดับที 2)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร โดยกําหนดเป็นไปตามแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เคียว  สปริงเกอร์  จอบหมุน  คราดซีพรวน
ดิน  เครืองดักแมลง  อวน  กระชัง ฯลฯ
ประเภทวัสดุสินเปลือง  เช่น ปุ๋ย  อาหารสัตว์  พืชและสัตว์  วัสดุเพาะ
ชํา  ผ้าใบหรือพลาสติก  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 112,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการรักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
โครงการจัดทําแนวกันไฟในเขตพืนที จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทําแนวกันไฟใน
เขตพืนที โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิมผลผลิตให้ชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ
เพิมผลผลิตให้ชุมชน โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการ
โครงการสร้างฝายชลอนํา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอสร้างฝายชล
อนํา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครือง
ดืม ค่าจัดทํา ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการฯลฯ
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือเครืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตังพืน จํานวน 17,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิด
ตังพืน ขนาด 3.5 แรงม้า  จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ในงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน และงานอืน ๆ ทีเกียวเนือง โดยจัดซือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ปี 2558 โดยมี
คุณลักษณะทัวไป ดังนี  
- เป็นเครืองพ่นยาชนิดตังพืน
- เครืองยนต์เบนซิน
- ขนาดเครืองยนต์ทีกําหนดเป็นขนาดแรงม้าขันตํา
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 90 ลําดับที 1)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,049,730 บาท
งบกลาง รวม 5,049,730 บาท
งบกลาง รวม 5,049,730 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 38,990 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2543 โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบล ทังหมดโดยค่าจ้างทีตังไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 จํานวน 779,780 บาท คิดในอัตราร้อยละ 5 เท่า
กับ 38,989 บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,645,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลสันทราย ทีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไปทีมีคุณสมบัติครบ
ถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย ตาม
บัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบล
สันทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยคํานวณจากอัตราเฉลียการ
เพิมขึน 3 ปี ย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้ัสูงอายุทีได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดังนี 
-  ผู้สูงอายุ อายุ 60 - 69 ปี  จํานวน  291 คน
-  ผู้สูงอายุ อายุ 70 - 79 ปี  จํานวน  118 คน
-  ผู้สูงอายุ อายุ 80 - 89 ปี  จํานวน  47 คน
-  ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปี ขึนไป  จํานวน  9 คน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 60 ลําดับที 3)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 652,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบียความพิการให้กับผู้พิการหรือผู้
ทุพพลภาพ ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย ทีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอ
รับเงินเบียความพิการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย  ตามบัญชีราย
ชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียความพิการขององค์การบริหารส่วนตําบลสัน
ทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในอัตราคนละ 800 บาท ต่อ
เดือน โดยคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน 3 ปี ย้อนหลังและข้อมูล
จํานวนคนพิการทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 60 ลําดับที 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิง
ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสวนตําบลสันทราย ในอัตราคนละ 500
 บาทต่อเดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 60
 ลําดับที 4)

สํารองจ่าย จํานวน 365,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ)หรือกรณีทีมีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้  หรือเพือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ  กรณีทีมีหนังสือสังการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 40,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินงานและบริหารการจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที พ.ศ.2558  คํานวณในอัตราร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณ
สุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย  ได้รับเงินค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี 2559  จํานวน 101,655 บาท  คํานวณ
ในอัตราร้อยละ 40  คิดเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที จํานวน 40,660 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 67 ลําดับที 2)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 125,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการราย
รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงิน
กู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนโดยในปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ประมาณการรายรับโดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน  จํานวน 12,583,900 บาท คิดในอัตราร้อย
ละ 1 เป็นจํานวน 125,840 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 40,660

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 38,990

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,645,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

125,840

สํารองจ่าย 365,840

เบียยังชีพคนพิการ 652,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 139,560 159,420

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 18,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 590,920 821,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 17,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 40,660

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 38,990

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,645,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

125,840

สํารองจ่าย 365,840

เบียยังชีพคนพิการ 652,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอืน 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,108,800 1,108,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 545,600 844,580

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 108,000 126,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000 96,000

เงินเดือนพนักงาน 268,800 2,829,300 4,510,900

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 97,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 28,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 96,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดกิจกรรมและส่ง
เสริมการกีฬา

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัน
ทราย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรและการเดิน
ทางไปราชการ

25,000 60,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย

50,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000

โครงการกบคืนนา 
ปลาคืนทุ่ง 20,000

โครงการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพือวาง
แผนพัฒนาท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

350,000 350,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800 192,000 249,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 606,000 722,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดกิจกรรมและส่ง
เสริมการกีฬา

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัน
ทราย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรและการเดิน
ทางไปราชการ

160,000 245,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000 5,000

ค่าพัฒนาการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย

50,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000

โครงการกบคืนนา 
ปลาคืนทุ่ง 20,000

โครงการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพือวาง
แผนพัฒนาท้องถิน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลือนหมู่
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

55,000

โครงการจัดตังอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและทบทวน
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจําปี พ.ศ. 2560

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟในเขตพืนที 25,000

โครงการประชาร่วมใจ 
สร้างสรรค์ความ
สามัคคี เพือความ
ปรองดอง และ
สมานฉันท์ฯ

20,000

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอือ
ต่อการจัดการเรียน
การสอน

30,000

โครงการปลูกป่า
เศรษฐกิจเพิมผลผลิต
ให้ชุมชน

20,000

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลือนหมู่
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

55,000

โครงการจัดตังอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและทบทวน
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจําปี พ.ศ. 2560

40,000 40,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟในเขตพืนที 25,000

โครงการประชาร่วมใจ 
สร้างสรรค์ความ
สามัคคี เพือความ
ปรองดอง และ
สมานฉันท์ฯ

20,000

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอือ
ต่อการจัดการเรียน
การสอน

30,000

โครงการปลูกป่า
เศรษฐกิจเพิมผลผลิต
ให้ชุมชน

20,000

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

15,000 15,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนตําบลสันทราย

30,000

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้
นําท้องถินท้องที 
ประจําปี 2560

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิม
ทักษะด้านอาชีพใน
ชุมชน

70,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

30,000

โครงการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และนันทนาการ ตาม
หลักสริสตศาสนาเพือ
ความปรองดอง และ
สมานฉันท์ในชุมชน

15,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนตําบลสันทราย

30,000

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้
นําท้องถินท้องที 
ประจําปี 2560

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิม
ทักษะด้านอาชีพใน
ชุมชน

70,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

15,000 15,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

30,000

โครงการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และนันทนาการ ตาม
หลักสริสตศาสนาเพือ
ความปรองดอง และ
สมานฉันท์ในชุมชน

15,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

303,600

โครงการสร้างฝายชล
อนํา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการสัปดาห์ส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา 
วันวิสาขบูชา 2560

20,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีรดนําดําหัวผู้
สูงอายุ "คนสามวัย 
ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง" ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

150,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณี ทางศาสนา 
เนืองในวัน
อาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา

30,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานภาษาถิน(ภาษา
ล้านนา)

10,000

โครงการอบต.สันทราย
พบประชาชน ประจําปี 
2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

303,600

โครงการสร้างฝายชล
อนํา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

20,000

โครงการสัปดาห์ส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา 
วันวิสาขบูชา 2560

20,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีรดนําดําหัวผู้
สูงอายุ "คนสามวัย 
ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง" ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

150,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณี ทางศาสนา 
เนืองในวัน
อาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา

30,000

โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานภาษาถิน(ภาษา
ล้านนา)

10,000

โครงการอบต.สันทราย
พบประชาชน ประจําปี 
2560

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 65,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 173,200 173,200

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 208,870

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 55,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี
สํานักงานแบบมีล้อ
เลือน

โครงการจัดซือชุดโต๊ะ
และเก้าอีสําหรับรับ
ประทานอาหาร

30,000

โครงการจัดซือโต๊ะทํา
งาน

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 208,870

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 150,000

วัสดุอืน 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 25,000 35,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี
สํานักงานแบบมีล้อ
เลือน

17,500 17,500

โครงการจัดซือชุดโต๊ะ
และเก้าอีสําหรับรับ
ประทานอาหาร

30,000

โครงการจัดซือโต๊ะทํา
งาน 24,000 24,000

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 5,500

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครือง
พ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิดตังพืน

17,000

โครงการจัดซือเครือง
พ่นหมอกควัน 118,000

จัดซือเครืองปัมนํา
อัตโนมัติ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์
ส่วนกลางประเภทรถ
ยนต์บรรทุก(ดีเซล)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างยุ้ง
ฉางเก็บข้าวเพือชุมชน 
หมู่ที 8 บ้านโพธนา
ราม

237,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องนํา
สาธารณะ บริเวณพืนที
ฌาปนสถาน หมู่ที 5 
บ้านดงสุวรรณ

82,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนข้าง
โรงเรียนบ้านแหลว - 
นาล้อม(ต่อจากของ
เดิม) หมู่ที 6 บ้านแหล
ว

104,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
1

44,000 44,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 80,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซือเครือง
พ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิดตังพืน

17,000

โครงการจัดซือเครือง
พ่นหมอกควัน 118,000

จัดซือเครืองปัมนํา
อัตโนมัติ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถยนต์
ส่วนกลางประเภทรถ
ยนต์บรรทุก(ดีเซล)

787,000 787,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างยุ้ง
ฉางเก็บข้าวเพือชุมชน 
หมู่ที 8 บ้านโพธนา
ราม

237,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องนํา
สาธารณะ บริเวณพืนที
ฌาปนสถาน หมู่ที 5 
บ้านดงสุวรรณ

82,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนข้าง
โรงเรียนบ้านแหลว - 
นาล้อม(ต่อจากของ
เดิม) หมู่ที 6 บ้านแหล
ว

104,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(ต่อจากของเดิม) 
เชือมระหว่าง หมู่ที 7 
บ้านดง ต.สันทราย กับ 
หมู่ที 8 บ้านศาลา ต
.แม่จัน

191,900

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณ
ข้างถนนซอย 1 หมู่ที 
5 บ้านดงสุวรรณ

140,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณฝัง
ขวาทางสายหลัก หมู่ที 
9 บ้านนาล้อม

220,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัววี 
บริเวณ ซอย 8 ข้าง
บ้านนายเพชร เกเย็น 
หมู่ที 6 บ้านแหลว

118,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเข้าวัดดอย
ต่อ หมู่ที 3 บ้านดอย
ต่อ

235,400

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตัง
เครืองสูบนําไฟฟ้าแบบ
จุ่มใต้นํา หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

240,300

ค่าถมดิน

โครงการถมดินพร้อม
ปรับเกลียบริเวณทีดิน
หลังทีทําการ อบต.สัน
ทราย  หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์ (ต่อเนือง)

175,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(ต่อจากของเดิม) 
เชือมระหว่าง หมู่ที 7 
บ้านดง ต.สันทราย กับ 
หมู่ที 8 บ้านศาลา ต
.แม่จัน

191,900

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณ
ข้างถนนซอย 1 หมู่ที 
5 บ้านดงสุวรรณ

140,200

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณฝัง
ขวาทางสายหลัก หมู่ที 
9 บ้านนาล้อม

220,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัววี 
บริเวณ ซอย 8 ข้าง
บ้านนายเพชร เกเย็น 
หมู่ที 6 บ้านแหลว

118,000

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเข้าวัดดอย
ต่อ หมู่ที 3 บ้านดอย
ต่อ

235,400

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตัง
เครืองสูบนําไฟฟ้าแบบ
จุ่มใต้นํา หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์

240,300

ค่าถมดิน

โครงการถมดินพร้อม
ปรับเกลียบริเวณทีดิน
หลังทีทําการ อบต.สัน
ทราย  หมู่ที 2 บ้าน
จอมจันทร์ (ต่อเนือง)

175,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บวัสดุศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย

60,000

โครงการจัดทํากันสาด
บริเวณทีจอดรถรับ-ส่ง
เด็กเล็ก และบริเวณรับ
ประทานอาหารกลาง
วัน

60,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตําบลสันทราย

502,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 43,000 16,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 16,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 352,000

รวม 5,049,730 142,000 735,900 489,000 1,043,300 1,715,280 183,000 3,036,170
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บวัสดุศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย

60,000

โครงการจัดทํากันสาด
บริเวณทีจอดรถรับ-ส่ง
เด็กเล็ก และบริเวณรับ
ประทานอาหารกลาง
วัน

60,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตําบลสันทราย

502,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 40,000 40,000

เงินอุดหนุนเอกชน 59,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 16,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 432,000

รวม 422,600 8,654,020 21,471,000
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