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เทศบาลตําบลสิริราช
เขต/อําเภอ แมทะ    จังหวัดลําปาง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมูที่  3    ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สันดอนแกว
  เขต/อําเภอ แมทะ  จังหวัดลําปาง  52150

พื้นที่ 138.65 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,663 คน
ชาย 2,364 คน

หญิง 2,299 คน

ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลสิริราช
อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสิริราช

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลสิริราช จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลตําบลสิริราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสิริราชจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน
ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 49,186,106.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,717,639.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,363,577.42 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 1,410,910.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 1,709,790.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 36,898,619.47 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 215,340.41 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 206,197.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 269,116.44 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 140,544.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 73,148.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 30,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,666,536.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,297,737.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 92,550.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 26,545,813.61 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,775,631.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,648,284.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,145,898.61 บาท

งบลงทุน จํานวน 240,300.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 735,700.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 88,000.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 721,263.80 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสิริราช
อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 244,920.28 309,000.00 84,189.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 397,882.86 330,100.00 447,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 426,332.47 429,500.00 417,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 145,644.00 155,300.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,982.00 126,200.00 71,311.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,286,761.61 1,351,100.00 1,170,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,073,451.18 17,361,000.00 18,330,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,073,451.18 17,361,000.00 18,330,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,589,138.00 25,737,900.00 22,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,589,138.00 25,737,900.00 22,000,000.00
รวม 38,949,350.79 44,450,000.00 41,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 10,584,386.28 11,909,790.00 11,529,475.00

งบบุคลากร 13,726,629.00 17,115,060.00 15,880,040.00

งบดําเนินงาน 6,927,557.94 9,622,530.00 9,201,485.00

งบลงทุน 414,460.00 4,669,620.00 3,663,000.00

งบรายจ่ายอื่น 19,000.00 60,000.00 40,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,018,240.00 1,073,000.00 1,186,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,690,273.22 44,450,000.00 41,500,000.00

รวม 32,690,273.22 44,450,000.00 41,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลสิริราช

อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลสิริราช

อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,356,635

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 297,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,530,960

แผนงานสาธารณสุข 321,525

แผนงานเคหะและชุมชน 6,901,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 112,435

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 191,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 258,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,529,475

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,154,640 0 2,257,000 11,411,640

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,530,000 0 2,257,000 8,787,000

งบดําเนินงาน 4,123,995 35,000 733,000 4,891,995

    ค่าตอบแทน 487,000 0 149,600 636,600

    ค่าใช้สอย 2,107,800 35,000 508,400 2,651,200

    ค่าวัสดุ 914,195 0 65,000 979,195

    ค่าสาธารณูปโภค 615,000 0 10,000 625,000

งบลงทุน 13,000 0 0 13,000

    ค่าครุภัณฑ์ 13,000 0 0 13,000

งบรายจ่ายอื่น 0 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 0 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 13,311,635 55,000 2,990,000 16,356,635

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสิริราช

อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดําเนินงาน 0 122,000 122,000

    ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 0 57,000 57,000

    ค่าวัสดุ 0 35,000 35,000

งบลงทุน 175,000 0 175,000

    ค่าครุภัณฑ์ 175,000 0 175,000

                                             รวม 175,000 122,000 297,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,463,400 0 0 2,463,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,463,400 0 0 2,463,400

งบดําเนินงาน 407,000 1,758,560 0 2,165,560

    ค่าใช้สอย 400,000 1,149,120 0 1,549,120

    ค่าวัสดุ 7,000 609,440 0 616,440

งบเงินอุดหนุน 0 812,000 90,000 902,000

    เงินอุดหนุน 0 812,000 90,000 902,000

                                             รวม 2,870,400 2,570,560 90,000 5,530,960



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 141,525 141,525

    ค่าใช้สอย 91,525 91,525

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                                             รวม 321,525 321,525
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,005,000 0 0 2,005,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,005,000 0 0 2,005,000

งบดําเนินงาน 942,300 0 425,370 1,367,670

    ค่าตอบแทน 163,000 0 30,000 193,000

    ค่าใช้สอย 434,300 0 380,370 814,670

    ค่าวัสดุ 345,000 0 15,000 360,000

งบลงทุน 160,000 3,315,000 0 3,475,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 160,000 3,315,000 0 3,475,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 54,000 54,000

    เงินอุดหนุน 0 0 54,000 54,000

                                             รวม 3,107,300 3,315,000 479,370 6,901,670



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 92,435 92,435

    ค่าใช้สอย 92,435 92,435

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 112,435 112,435
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 0 40,000 141,800 181,800

    ค่าใช้สอย 0 40,000 141,800 181,800

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

                                             รวม 10,000 40,000 141,800 191,800
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ําและ

ป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 173,000 65,500 238,500

    ค่าใช้สอย 153,000 65,500 218,500

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

                                             รวม 193,000 65,500 258,500



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,529,475 11,529,475

    งบกลาง 11,529,475 11,529,475

                                             รวม 11,529,475 11,529,475



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,356,635

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 297,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,530,960

แผนงานสาธารณสุข 321,525

แผนงานเคหะและชุมชน 6,901,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 112,435

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 191,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 258,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,529,475

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,500,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

 มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสิริราช
อําเภอแม่ทะ  จังหวัดลําปาง



ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสิริราช
อําเภอ แมทะ  จังหวัดลําปาง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 123,682.16 118,921.60 114,969.43 120,000.00 -92.06 % 9,528.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 170,335.00 166,236.70 106,022.85 170,000.00 -93.73 % 10,661.00
     ภาษีป้าย 18,252.00 13,200.00 23,928.00 19,000.00 26.32 % 24,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 2,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 315,159.16 298,358.30 244,920.28 309,000.00 84,189.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 4,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 388.00 582.00 814.80 700.00 14.29 % 800.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 769.00 792.00 1,989.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,810.00 188,930.00 189,840.00 190,000.00 100.00 % 380,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,930.00 4,320.00 2,720.00 4,500.00 -33.33 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 910.00 570.00 1,320.00 600.00 -16.67 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาปรับการผิดสัญญา 43,422.00 89,940.00 182,689.06 89,000.00 -55.06 % 40,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

21,900.00 13,050.00 17,800.00 13,000.00 53.85 % 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:31:41 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 314.00 220.00 510.00 250.00 300.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 50.00 10.00 0.00 50.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 265,828.00 298,424.00 397,882.86 330,100.00 447,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 18,310.00 12,750.00 12,500.00 13,000.00 15.38 % 15,000.00
     ดอกเบี้ย 398,797.71 382,945.77 411,817.47 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 180.00 0.00 2,015.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 417,287.71 395,695.77 426,332.47 429,500.00 417,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 19,272.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 159,704.00 145,240.00 145,644.00 145,300.00 3.23 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 178,976.00 145,240.00 145,644.00 155,300.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 400.00 955.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 14.97 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 175,100.00 76,300.00 4,200.00 75,000.00 -80.00 % 15,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 47.00 60.00 132.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,614.00 280.00 67,650.00 50,000.00 12.42 % 56,211.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 177,175.97 77,595.00 71,982.00 126,200.00 71,311.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 415,500.11 534,957.25 500,971.66 460,000.00 8.70 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,497,188.09 7,677,251.64 7,864,689.05 7,680,000.00 5.47 % 8,100,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:31:41 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,021,114.07 1,980,549.43 2,124,459.89 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 48,256.99 19,286.63 48,435.36 25,000.00 100.00 % 50,000.00
     ภาษีสุรา 978,882.39 987,728.41 0.00 990,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,105,584.07 2,380,309.20 3,785,311.88 2,473,000.00 65.79 % 4,100,000.00
     คาภาคหลวงแร 4,087,827.46 3,353,124.57 2,345,887.90 3,355,000.00 -19.52 % 2,700,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 33,506.37 30,830.23 29,569.44 31,000.00 -3.23 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

222,065.00 202,785.00 374,126.00 325,000.00 7.69 % 350,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 135.80 21,838.96 0.00 22,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,410,060.35 17,188,661.32 17,073,451.18 17,361,000.00 18,330,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

10,316,591.00 20,309,494.00 20,589,138.00 25,737,900.00 -14.52 % 22,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,316,591.00 20,309,494.00 20,589,138.00 25,737,900.00 22,000,000.00
รวมทุกหมวด 29,081,078.19 38,713,468.39 38,949,350.79 44,450,000.00 41,500,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:31:41 หน้า : 3/3



รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 500

ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 380,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
และมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำค่ำเก็บขยะ  เป็นรำยได้จำกกำรเก็บขนขยะ
มูลฝอย ตำมอำคำรบ้ำนเรือนต่ำง ๆ 

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 3,000

ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกใบอนุญำตขำยสุรำซ่ึงรัฐบำลจัดเก็บและโอนมำให้เทศบำล

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 2,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกค่ำตรวจแบบแปลนตำมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี(7) พ.ศ. 
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงของปีท่ีล่วงมำ เป็นรำยได้
จำกกำรเก็บตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย  พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 447,500
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 800

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 10,661
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ยอดลูกหน้ีค้ำงจ่ำยของปี 2562
ภำษีป้ำย 24,000

ต้ังรับไว้ โดยประมำณกำรรำยได้ท่ีคำดว่ำจะจัดเก็บรำยได้ตำม
พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเปรียบเทียบกับรำยได้จำก
กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินและภำษีบ ำรุงท้องถ่ิน ของปี 2561

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 9,528
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ยอดลูกหน้ีค้ำงจ่ำยของปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 84,189

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 40,000

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 41,500,000   บาท  แยกเป็น

เทศบาลต าบลสิริราช
อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ

ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 100
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 56,211

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,311
ค่ำขำยแบบแปลน 15,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแบบแปลนต่ำง  ๆ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 150,000
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ 150,000
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ
 

ต้ังรับไว้ลดลงโดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ
รำยได้จำกทรัพย์สินอ่ืน ๆ 2,000
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ

ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนท่ี 15,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ
ดอกเบ้ีย 400,000

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,000

ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกค่ำตรวจแบบแปลนตำมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี(7) พ.ศ. 
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 417,000

ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 20,000

ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 200
ต้ังรับไว้ เท่ำกับปีท่ีล่วงมำโดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณ
ท่ีล่วงมำ

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 40,000

ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกกำรจดทะเบียนพำณิชย์ค้ำขำยหรือให้เช่ำทรัพย์สิน  กำร
เปล่ียนปลงสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สิน



รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำทเงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำย

โอนเลือกท ำ                                                                       
  1) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ต้ังงบประมำณไว้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงิน
รวมท่ีได้รับจัดสรรในปะงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นรำยได้ท่ีได้รับ
อุดหนุนจำกรัฐบำล ประกอบด้วย
     - เงินอุดหนุนท่ัวไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ
ถ่ำยโอน
     - เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริมนม
     - เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน                          -
 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับ

22,000,000

ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  ในเขตเทศบำล

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 22,000,000

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 30,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้รัฐบำล

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 350,000

ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้รัฐบำล

ค่ำภำคหลวงแร่ 2,700,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้รัฐบำล

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 50,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้รัฐบำลภำษีสรรพสำมิต 4,100,000

ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบำล

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ .ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,500,000
ต้ังรับไว้เพ่ิมข้ึน โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้รัฐบำล

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 500,000
ต้ังรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีล่วงมำ 
เป็นรำยได้ท่ีรัฐบำลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบำล

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ .ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,100,000

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 18,330,000



     - เงินอุดหนุนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
     - เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้
ให้แก่ผู้สูงอำยุ
     - เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้
พิกำรหรือทุพพลภำพ 
     - เงินอุดหนุนส ำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
     - เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข                                                    
        - เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำม
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
         - เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรตำมโครงกำรสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  ฯลฯ
     ประมำณกำรใกล้เคียงกับยอดรำยรับจริงของเงินอุดหนุนท่ัวไป  
และยอดเงินจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์ของ
ปีงบประมำณ 2561



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 686,412 634,800 695,600 -0.01 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 118,200 108,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 118,200 108,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,477,312 1,211,506 1,285,400 15.95 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,598,844 2,261,026 2,419,720 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,160,480 2,748,073 2,965,224 3,620,640 26.5 % 4,580,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,600 0 0 18,584 7.62 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 176,400 235,200 210,000 210,400 -30.61 % 146,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,474,780 1,446,325 1,284,881 1,490,000 0.67 % 1,500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสิริราช
อําเภอแมทะ    จังหวัดลําปาง

วันที่พิมพ : 20/9/2562  00:33:29 หน้า : 1/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 158,000 151,516 131,909 155,000 29.03 % 200,000

เงินอื่นๆ 0 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,973,260 4,581,114 4,592,014 5,494,624 6,530,000
รวมงบบุคลากร 7,597,900 7,179,958 6,853,040 7,914,344 9,154,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

20,700 17,200 7,550 35,000 242.86 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 0 3,360 20,000 -25 % 15,000

คาเชาบ้าน 189,200 162,000 169,000 180,000 55.56 % 280,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,770 14,200 31,550 80,000 -10 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 224,350 193,400 211,460 315,000 487,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,013,516.8 692,616.01 750,808.83 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 820,000 19.37 % 978,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,700 13,650 8,250 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 -100 % 0

คาใข้จายในการฝึกอบรม 0 160,600 90,300 150,000 -100 % 0

คาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 91,200

คาเชาดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย 
และของรางวัล

0 0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 51,338 49,052 42,864 100,000 50 % 150,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม 60,200 0 0 0 100 % 170,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 107,000 320.56 % 450,000

คาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกบุคลากรของเทศบาลตําบลสิริ
ราช

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ 0 0 0 20,000 650 % 150,000

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 9,400

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องผล
ประโยชนทับซ้อนให้กับบุคลากร
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 8,400

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาประชาธิปไตย

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธ
งานเทศบาลตําบลสิริราช

50,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 
การปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น

9,935 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรของ ท.ต.สิริราช

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก
บุคลากรของเทศบาลตําบลสิริราช

10,000 10,000 9,960 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,000 110,533.05 64,192 46,100 -34.92 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,253,689.8 1,036,451.06 966,374.83 1,333,100 2,107,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,017 188,231 87,256 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,940 21,380 9,700 23,000 -13.04 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,934 15,997 14,358 20,000 50 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 9,856 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 336,120.6 119,812 128,600.28 181,525 258.08 % 650,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,250 0 0 5,000 -16.1 % 4,195
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 21,040 24,240 22,260 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 475,301.6 379,516 262,174.28 429,525 914,195
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 425,291.54 354,138.44 336,397.83 450,000 17.78 % 530,000

คาบริการโทรศัพท 22,641.2 21,288.72 15,441.17 25,000 -12 % 22,000

คาบริการไปรษณีย 10,308 0 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 238,520 249,614.85 51,103.2 70,000 -10 % 63,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 696,760.74 625,042.01 402,942.2 545,000 615,000
รวมงบดําเนินงาน 2,650,102.14 2,234,409.07 1,842,951.31 2,622,625 4,123,995

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 0 100 % 13,000

เครื่องปรับอากาศ 87,000 0 28,600 47,000 -100 % 0

ชุดโตะทํางานผู้บริหาร 30,000 0 0 0 0 % 0

ชุดรับแขกไม้ 12,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 5,500 -100 % 0

พัดลมไอน้ํา 35,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 0 0 19,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart 
Card Reader)

0 0 0 2,100 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

คาจ้างเหมาทําเวทีกลางแจ้ง 91,000 0 0 0 0 % 0

จ้างเหมาทําโครงลวดสลิงพร้อมขึง
สแลนกรองแสง

104,500 0 0 0 0 % 0

เต็นทพร้อมโครงเหล็ก 100,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 229,074.52 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 689,174.52 0 28,600 81,500 13,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซอมแซมห้องน้ํา  
ตอเติมห้องประชุม  และเทพื้นโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสิริราช

194,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 194,800 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 883,974.52 0 28,600 81,500 13,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000 30,000 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนเทศบาลตําบลน้ําโจ้ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,161,976.66 9,444,367.07 8,754,591.31 10,648,469 13,311,635
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําและทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 9,100 20,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000 19,999 10,987 20,000 -25 % 15,000

โครงการประชาคมหมูบ้านเพื่อทบทวนแผน
ชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
2560-2562

28,249 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการประชาคมหมูบ้านเพื่อทบทวนแผน
ชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
2561-2563

0 11,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 58,249 30,999 20,087 40,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 58,249 30,999 20,087 40,000 35,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 19,000 19,000 0 0 % 0

รายจายอื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 19,000 19,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 19,000 19,000 20,000 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 58,249 49,999 39,087 60,000 55,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,345,793 1,398,780 1,480,260 1,560,000 7.69 % 1,680,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 625,440 629,265 670,560 654,000 -23.55 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 108,000 105,000 87,120 70,000 -50 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,121,233 2,175,045 2,279,940 2,326,000 2,257,000
รวมงบบุคลากร 2,121,233 2,175,045 2,279,940 2,326,000 2,257,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 26,460 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 50,500 42,000 62,500 94,000 27.66 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,847 8,204 9,600 20,000 -52 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 54,347 53,564 98,560 164,000 149,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 129,900 102,260 74,460 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 90,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ 0 0 0 0 100 % 85,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,950 25,826 24,280 40,000 -25 % 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม 12,400 35,200 36,500 65,000 -53.85 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดทําแผนที่ทะเบียนและทรัพยสิน 
ประจําปีงบประมาณ 2562

0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 54,115 175,790 191,555 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 0 0 100 % 126,400

โครงการชําระภาษีประจําปี 600 9,000 3,600 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอรของเทศบาลตําบลสิริราช(e-
laas) จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 
2563

0 0 0 0 100 % 12,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
จัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
จัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น(e-laas)

0 0 0 0 100 % 200,000

วันที่พิมพ : 20/9/2562  00:33:30 หน้า : 10/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอรของเทศบาลตําบลสิริราช (e-
plan) ประจําปีงบประมาณ 2562

0 0 0 12,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 216,965 348,076 330,395 772,000 508,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 46,521.8 71,816.1 59,077.9 40,000 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 6,730 25,514 20,850 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 53,251.8 97,330.1 79,927.9 75,000 65,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 7,124 2,835 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 7,124 2,835 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 324,563.8 506,094.1 511,717.9 1,026,000 733,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กสี่ลิ้นชัก 0 32,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 11,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต 0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงบ
ประมาณประมวลผล

0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 1

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,500 38,000 62,000 0
รวมงบลงทุน 0 32,500 38,000 62,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,445,796.8 2,713,639.1 2,829,657.9 3,414,000 2,990,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,666,022.46 12,208,005.17 11,623,336.21 14,122,469 16,356,635

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 291,240 231,729 240,300 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 3,600 3,320 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 294,840 235,049 250,300 0
รวมงบบุคลากร 0 294,840 235,049 250,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใข้จายในการฝึกอบรม 0 1,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ 0 0 0 115,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,400 0 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 1,400 0 150,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  ชนิดมอเตอร
ไฟฟ้า

0 0 20,000 11,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต
เบนซิน

0 0 9,500 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟ้า

40,000 0 20,000 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงชนิดมอเตอร
ไฟฟ้า

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดประจําสํานักงาน) 28,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยยนตชนิดใช้น้ํามันเติมเครื่องยนต 2 
จังหวะ

0 0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอ 0 0 0 12,000 -100 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 0 0 29,900 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 118,673 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 175,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 186,673 0 79,400 81,000 175,000
รวมงบลงทุน 186,673 0 79,400 81,000 175,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 186,673 296,240 314,449 481,300 175,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 31,200 -3.85 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 51,200 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อปพร. น้อย 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซักซ้อมแนเพื่อป้องกันดินโคลน
ถลม

14,400 0 0 0 0 % 0

โครงการซักซ้อมแผนเพื่อป้องกันดินโคลน
ถลม

0 14,400 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

0 0 13,750 9,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
ประจําปี 2562

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แผนดินไหวและการอพยพ)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมกฏหมาย วินัยจราจร
เบื้องต้นแกเยาวชน,ผู้นําชุมชนและเจ้า
หน้าที่ตําบลสันดอนแก้ว

14,960 14,860 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและ
อพยพหนีภัยในโรงเรียน 

10,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและ
อพยพหนีภัยในสถานศึกษา

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (แผนดินไหวและการ
อพยพ)

0 0 9,800 9,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน

10,000 10,000 10,000 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัย

14,000 10,000 14,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาะารณภัยสําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล
ปีใหม

0 0 13,750 9,000 -33.33 % 6,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม ประจําปี 2560

0 13,750 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปี 
2559

18,970 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปี 
2560

0 13,750 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรางคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม ประจําปี 
2559

26,570 0 0 0 0 % 0

โครงการสงราษฎรฝึกอบรมจัดตั้งอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

37,100 49,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการรักษาความสงบใน
ชุมชน (ฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถลม)

0 0 0 14,400 4.17 % 15,000

โครงการสงเสริมรักษาความสงบในชุมชน 
(ฝึกอบรมซ้อมแผน-อพยพ กรณีเกิดอุทกภัย
และดินถลม)

0 0 14,400 0 0 % 0

โครงการอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสําหรับเด็กและเยาวชน

0 8,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 15,110.49 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 356,000 144,460 110,810.49 51,400 57,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,980 0 2,500 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 36,187.02 7,067 7,980 40,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,200 83,477 49,400 40,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 80,431 119,377.8 102,600 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 4,000 4,000 4,000 10,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 112,367.02 174,975 183,257.8 223,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 468,367.02 319,435 294,068.29 325,600 122,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด 0 0 44,000 0 0 % 0

โทรทัศนวงจรปิด (กล้อง CCTV) 0 99,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 19,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 99,300 44,000 0 0
รวมงบลงทุน 19,000 99,300 44,000 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 487,367.02 418,735 338,068.29 325,600 122,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 674,040.02 714,975 652,517.29 806,900 297,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 845,800 1,267,860 1,222,050 1,742,660 -21.96 % 1,360,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 400,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 109,200 23.08 % 134,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 426,892 1,124,925 1,079,880 1,269,050 -26.48 % 933,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 46,869 36,000 135,000 -73.33 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,272,692 2,439,654 2,337,930 3,655,910 2,463,400
รวมงบบุคลากร 1,272,692 2,439,654 2,337,930 3,655,910 2,463,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 7,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 17,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 427,200 426,905 382,530 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 397,000 -4.28 % 380,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,112 0 14,648 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกไปอบรม 19,200 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 14,500 3,900 -100 % 0

โครงการดูงานด้านการศึกษา 0 0 47,680 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 452,512 426,905 459,358 430,900 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,500 16,765 41,456 15,000 -53.33 % 7,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,180 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,394 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 29,659 32,014 18,600 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 4,250 8,590 10,000 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 25,000 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 68,894 55,854 82,060 58,600 7,000
รวมงบดําเนินงาน 521,406 482,759 541,418 506,500 407,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 40,200 0 0 % 0

โตะหมูบูชา 0 0 0 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด 0 0 0 79,000 -100 % 0

ติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด  (CCTV) 0 0 22,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

เครื่องเลนสนามเด็กเลน 0 0 27,560 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 89,760 143,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 89,760 143,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,794,098 2,922,413 2,969,108 4,305,910 2,870,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 32,250 0 0 0 0 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียน 22,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดการเรียนการสอน 127,500 0 0 0 0 % 0

คาหนังสือเรียน 15,000 0 0 0 0 % 0

คาอุปกรณการเรียน 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธการรับสมัครนัก
เรียน

0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการประชาสัมพันธการรับสมัครนัก
เรียน ประจําปีการศึกษา 2562

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 34,950 0 30,000 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเคราะหชวงเหลือรถรับสงนัก
เรียนในสถานศึกษา ศพด./ร.ร. ในสังกัด
เทศบาลตําบลสิริราช 

0 56,760 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,037,969.01 1,249,772 1,149,255 1,357,800 -17.8 % 1,116,120

รวมค่าใช้สอย 1,285,169.01 1,306,532 1,179,255 1,392,800 1,149,120
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 634,436.59 561,366.52 539,540.9 600,000 1.57 % 609,440

รวมค่าวัสดุ 634,436.59 561,366.52 539,540.9 600,000 609,440
รวมงบดําเนินงาน 1,919,605.6 1,867,898.52 1,718,795.9 1,992,800 1,758,560

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 608,000 682,000 688,240 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมทาน 0 0 0 243,000 11.93 % 272,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 0 0 0 472,000 14.41 % 540,000

รวมเงินอุดหนุน 608,000 682,000 688,240 715,000 812,000
รวมงบเงินอุดหนุน 608,000 682,000 688,240 715,000 812,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,527,605.6 2,549,898.52 2,407,035.9 2,707,800 2,570,560
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000 90,000 90,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 0 0 0 50,000 60 % 80,000

อุดหนุนโรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 90,000 90,000 60,000 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 90,000 90,000 60,000 90,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 100,000 90,000 90,000 60,000 90,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,421,703.6 5,562,311.52 5,466,143.9 7,073,710 5,530,960

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 333,620 339,540 359,400 379,480 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 68,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 157,420 164,160 170,760 178,550 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,000 0 0 3,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 493,040 503,700 530,160 629,530 0
รวมงบบุคลากร 493,040 503,700 530,160 629,530 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,340 5,460 8,820 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,340 5,460 8,820 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,780 72,610 71,625 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 75,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,862 7,170 11,382 400 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม 1,800 5,100 7,000 2,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 26,355.2 33,050.3 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,442 111,235.2 123,057.3 112,400 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,969 15,586 17,855 15,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 50,500 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 10,000 9,960 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 21,969 25,586 27,815 85,500 0
รวมงบดําเนินงาน 43,751 142,281.2 159,692.3 207,900 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 86,219.5 20,201.6 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,219.5 20,201.6 59,000 91,500 0
รวมงบลงทุน 86,219.5 20,201.6 59,000 91,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 623,010.5 666,182.8 748,852.3 928,930 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 2,350 342.55 % 10,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพนหมอกควันภายในตําบลสันดอน
แก้ว

19,983 19,992 23,217 20,000 102.25 % 40,450

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน(เอดส) 0 0 9,550 0 100 % 7,175

โครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอตาง ๆ 0 8,250 0 0 100 % 9,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 40,716 26,400 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 24,500

โครงการสุมตรวจอาหารและภาชนะบรรจุ
อาหารของร้านค้าจําหนายอาหาร

0 0 2,400 0 0 % 0

โครงการอบรมกรรมการหมูบ้านให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อบังคับ ข้อบัญญัติตาง ๆ ทางด้าน
สาธารณสุข

0 9,450 0 0 0 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการณ ร้านค้า 
แผงลอย จําหนายอาหาร

0 7,105 8,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,983 44,797 83,883 48,750 91,525
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 60,000 56,000 36,600 57,950 -13.72 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 60,000 56,000 36,600 57,950 50,000
รวมงบดําเนินงาน 79,983 100,797 120,483 106,700 141,525

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 73,488 0 180,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 73,488 0 180,000 180,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 73,488 0 180,000 180,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 153,471 100,797 300,483 286,700 321,525
รวมแผนงานสาธารณสุข 776,481.5 766,979.8 1,049,335.3 1,215,630 321,525
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2559 19,805 0 0 0 0 % 0

โครงการวันสตรี ประจําปี 2559 19,950 0 0 0 0 % 0

โครงการวันสตรี ประจําปี 2560 0 24,975 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมงานด้านชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลสันดอนแก้ว

0 4,815 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

0 0 9,260 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 11,615 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ม.1-9

7,525 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,280 41,405 9,260 12,000 0
รวมงบดําเนินงาน 47,280 41,405 9,260 12,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 47,280 41,405 9,260 12,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 47,280 41,405 9,260 12,000 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 892,518 824,839 935,090 1,135,060 0.88 % 1,145,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 759,180 575,730 450,640 740,000 -8.11 % 680,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 106,380 68,338 62,780 90,000 42.22 % 128,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,800,078 1,510,907 1,490,510 2,027,060 2,005,000
รวมงบบุคลากร 1,800,078 1,510,907 1,490,510 2,027,060 2,005,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 95,390 -73.79 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 6,300 30,000 -66.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 41,850 36,000 60,000 114,000 -5.26 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,210 10,300 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 52,060 49,660 66,300 259,390 163,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 447,747.5 492,125 378,390 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 400,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ 0 0 0 0 100 % 290,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,388 8,386 1,600 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการติดตั้งมอเตอรไฟฟ้า 22,004.5 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า 0 46,367.58 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม 7,100 16,100 6,000 40,000 -25 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมควบคุมการผลิตและบริหาร
กิจการประปาหมูบ้าน

0 0 0 21,280 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมควบคุมการผลิตและผู้บริหาร
กิจการประปาหมูบ้าน

0 0 0 0 100 % 21,300

โครงการอบรมเทคนิคการขอใบอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. กอสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2522 และปรับปรุง พ.ศ. 
2558

0 0 0 0 100 % 13,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,850 1,397.06 15,000 233.33 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 483,240 566,828.58 387,387.06 521,280 434,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,237 13,009 13,075 40,000 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 106,134 52,000 57,350 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 121,563 99,645 73,212 193,000 -48.19 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 48,912.4 64,849.38 71,465 -23.04 % 55,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,490 31,230 22,780 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 272,424 244,796.4 231,266.38 479,465 345,000
รวมงบดําเนินงาน 807,724 861,284.98 684,953.44 1,260,135 942,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 47,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 52,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

ปั๊มจุมแชดูดโคลน 0 0 7,000 0 0 % 0

ปั๊มไดโวแสตนเลส 0 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเชื่อมอินเวอรเตอร 0 0 9,900 0 0 % 0

แบบหลอลูกปูนทรงเหลี่ยม 0 0 0 12,500 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

สวานกะแทกไร้สาย 0 0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง) 0 0 38,000 0 0 % 0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 0 5,800 0 0 % 0

เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 1.60 
มิลลิเมตร

0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สาหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 7,100 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 4,483.77 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,483.77 0 75,700 95,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 0 100 % 160,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 160,000
รวมงบลงทุน 56,483.77 0 75,700 95,500 160,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,664,285.77 2,372,191.98 2,251,163.44 3,382,695 3,107,300
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลาฌาปนสถาน หมูที่ 5 0 0 0 0 100 % 260,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดวางทอลอด คสล. บริเวณเหมืองวังโป่ง 0 0 0 126,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างดาดลําเหมืองจากฝายนาย
เมืองดี อุดสาย-นานางอารีย ใจมูล หมูที่ 7 
บ้านแมทาน

0 0 0 24,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างดาดลําเหมืองทุงบน จาก
ฝายห้วยแมทาน-ผานหน้าบ้านนายศุภชัย 
เตวัง หมูที่ 7 บ้านแมทาน

0 0 0 109,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างดาดลําเหมืองห้วยป่าเป้า
จากฝายห้วยป่าเป้า-นานายชวัช ใจนาน หมู
ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว

0 0 0 107,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนางหลาน ปัญโญ หมูที่ 3 
บ้านแมวะ

0 0 0 167,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9

0 0 0 517,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําใส หมูที่ 5 บ้น
สันป่าเปา

0 0 0 218,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําใส หมูที่ 6 0 0 0 0 100 % 235,000

โครงการกอสร้างทอลอด คสล.ข้ามลําห้วย
แมวะ บ้านดาน

0 0 0 472,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างพนังหินเรียงริมตลิ่งห้วย
แมวะ หมูที่ 3 (บริเวณสะพานข้ามห้วยแม
วะ)

0 0 0 0 100 % 640,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนาง
ปิน อุดเลิศ-บ้านนายจันทร ปิงวงศษา หมูที่ 
6 บ้านอ้อ

0 0 0 288,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําห้วยแล้งหน้า
บ้านนางแก้วไร-หน้าบ้านนายสุบิน เครือฟู 
หมูที่ 2 บ้านดาน

0 0 0 515,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางสงน้ํา สําเร็จรูปจาก
ฝายแมเกี๋ยง - นานายอดิศักดิ์ ณ นันวี หมูที่ 
2

0 0 0 0 100 % 321,000

โครงการขุดลอกลําห้วยแมวะ หมูที่ 3 บ้าน
แมวะ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุกอสร้างรางสงน้ําสําเร็จ
รูปเหมือง หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการจัดซื้อวัสดุกอสร้างรางสงน้ําสําเร็จ
รูปเหมือง หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 256,000

โครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมฝาย หมูที่ 9 
บ้านแมทาน

0 0 0 6,620 -100 % 0

โครงการจัดทําระบบสูบน้ําจากอางเก็บน้ํา
แมกอก เข้าสูระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 5 
บ้านสันป่าเปา

0 0 0 293,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนน คสล. จากทางหลวง
ชนบท - บ้านนายมนัส นันตา หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 106,000

โครงการซอมสร้างผิวทางแอสฟัสทติก
คอนกรีตซอยข้างบ้านนายเจริญ  คําท้าว 
หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 303,000
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โครงการถมถนนลูกรังสายทุงใต้ จากป่าดํา
แมสุก-ที่นานายสินธรรม ปิงยศ หมูที่ 9 
บ้านแมทาน

0 0 0 24,900 -100 % 0

โครงการปรับปรุงดาดลําเหมืองเก้ามุน-ข้าง
ที่นานายเจริญ ใจนาน หมูที่ 1 บ้านสันดอน
แก้ว

0 0 0 71,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงดาดลําเหมืองวังโป่ง หมูที่ 
8 บ้านเดน

0 0 0 124,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงดาดลําเหมืองห้วยแม
ขาม-ข้างที่นานายปุ๊ด ป้อตะมา หมูที่ 1 
บ้านสันดอนแก้ว

0 0 0 77,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงดาดลําเหมืองห้วยแมสัก
บ้านสบแมนาง หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 341,000

โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นห้วยแมสัก หมู
ที่ 4  บ้านสบแมนาง

0 0 0 576,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปาบาดาล 
หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 52,000

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปาหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านแมวะ

0 0 0 278,000 -100 % 0

โครงการวางทอสงน้ําดิบ จากอางเก็บน้ําแม
ยอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ – ระบบ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 401,000
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โครงการวางรางสําเร็จเหมืองจากนานาย
แก้ว ป้อมูล-นานายทัศ วงศปินคํา หมูที่ 6 
บ้านอ้อ

0 0 0 221,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

0 0 0 150,000 0 % 150,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 91,500 -100 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้าง หรือเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้าง หรือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,556,620 3,315,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,556,620 3,315,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 4,556,620 3,315,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 305,078.32 351,605 340,878 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 350,000 1.43 % 355,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเกี่ยวกับขยะ 84,490 70,250 0 0 0 % 0

โครงการถนนสะอาดภายในตําบลสันดอน
แก้ว

0 0 19,960 9,700 0 % 9,700

โครงการปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

0 0 10,000 15,220 2.96 % 15,670

โครงการหมูบ้านปลอดขยะ 0 0 10,000 37,920 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลด คัด
แยกขยะ และนําขยะกลับมาใช้ใหม

0 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 389,568.32 421,855 390,838 412,840 380,370
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,970 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 52,272 61,692.8 85,000 -100 % 0
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วัสดุการเกษตร 0 0 3,400 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,960 10,000 4,580 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 42,930 62,272 69,672.8 110,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 432,498.32 484,127 460,510.8 522,840 425,370

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 0 19,080 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 19,080 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 19,080 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 0 0 0 82,550 -34.59 % 54,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 82,550 54,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 82,550 54,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 432,498.32 484,127 460,510.8 624,470 479,370
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,096,784.09 2,856,318.98 2,711,674.24 8,563,785 6,901,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ TO BE NUMBER ONE 0 0 0 10,000 9.35 % 10,935

โครงการ"การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมวันสตรี 0 0 21,580 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมสนับสนุนให้สตรีมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

0 450 0 0 0 % 0

โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการคายสามวัย 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการชีวิตสดใสในวัยทอง 0 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการตอยอดการเย็บผ้าจากจักร
อุตสาหกรรม

0 0 28,050 0 0 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมกอนเข้าสูวัยผู้สูง
อายุ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสูวัยผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 9,500
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธสินค้า
ชุมชน

0 0 570 3,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย หลัก
สูตร 50 ชั่วโมง

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมมะขามแปรรูป 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 13,500

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 0 0 0 0 100 % 14,500

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ศอ.ปส.จ.ลําปาง 
ประจําปี พ.ศ. 2559

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานกลุมทอผ้า 0 0 9,600 0 0 % 0

โครงการสงเสริม สนับสนุน การเสริมสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผ้าทอ

0 0 19,860 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
0 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีใน
การพัฒนา

0 4,815 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีตําบล
สันดอนแก้ว

0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมความรู้และการแปรรูป
สมุนไพร

0 0 0 0 100 % 9,000

โครงการสงเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตําบล
สันดอนแก้ว

0 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 16,635 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑปลร้า
บ้านเดน

10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น 0 0 0 0 100 % 4,000

โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 0 0 0 0 100 % 11,000

โครงการอบรมการซอมแซมจักร
อุตสาหกรรมเบื้องต้น

0 11,160 0 0 0 % 0

โครงการอบรมนวดฝ่าเท้า 14,650 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 109,650 16,425 101,295 164,000 92,435
รวมงบดําเนินงาน 109,650 16,425 101,295 164,000 92,435

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 36,800 38,000 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมทะ 0 0 0 38,000 -47.37 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 36,800 38,000 30,000 38,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 36,800 38,000 30,000 38,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 146,450 54,425 131,295 202,000 112,435
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 146,450 54,425 131,295 202,000 112,435
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่วาการอําเภอแมทะ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 0 0 0 10,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลมวลชน
อําเภอคัพ

26,440 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล

0 0 19,675 20,000 0 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธต้านยา
เสพติด อําเภอแมทะ

0 0 9,900 15,000 -100 % 0
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โครงการแขงขันกีฬารวมระหวางหนวยงาน
อื่น

3,000 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสร้างความปรองดอง
ในชุมชน

55,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะมวย
ไทย

20,000 0 9,100 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 55,000 18,230 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 159,440 18,230 38,675 50,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 36,990 0 18,890 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 36,990 0 18,890 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 196,430 18,230 57,565 80,000 40,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 196,430 18,230 57,565 80,000 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 20/9/2562  00:33:30 หน้า : 44/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย 
ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

0 37,571 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสําคัญทางชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย

98,430 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสําคัญทางชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย

0 33,830 38,590 55,000 -70.91 % 16,000

โครงการตีกลองปู่จา 0 0 9,100 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีเข้ารุกขมูล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเพณีบอน้ําริน 0 0 0 5,100 -100 % 0

โครงการประเพณีบอน้ําริน วัดสันป่าเปา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 บ้านแม
ทาน

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการประเพณีปี๋ใหมเมือง 114,660 30,000 39,940 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 50,000 0 8,950 8,000 150 % 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 0 0 0 5,100 -100 % 0

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมทาน 0 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมวะ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสบแม
นาง

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีสลากภัตร 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปู่สอนหลาน (มัคทายกน้อย) 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราช
กรณียกิจ

0 77,850 0 0 0 % 0

โครงการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการวันมาฆบูชา 0 33,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่นในเขตเทศบาล

0 0 20,000 2,800 -100 % 0

โครงการอนุรักษสงเสริมการเรียนดนตรีไทย
และดนตรีพื้นเมือง

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

0 3,600 19,420 5,000 76 % 8,800

รวมค่าใช้สอย 283,090 215,851 136,000 210,000 141,800
รวมงบดําเนินงาน 283,090 215,851 136,000 210,000 141,800

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 283,090 215,851 136,000 210,000 141,800
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 479,520 234,081 193,565 290,000 191,800
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ หมูที่ 1 
บ้านสันดอนแก้ว 

0 149,500 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  หมูที่ 1 บ้านสันดอน  แก้ว จํานวน 
3 ชวง

0 320,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝายทุงห้วยลึก หมูที่ 2 
บ้านดาน (นายสุข ปันวงศษา)

0 211,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริราช  
หมูที่4

249,435.24 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 3 บ้านแมวะ

0 672,654 0 0 0 % 0

โครงการวางทอสงน้ําดิบจากถังเก็บน้ําอาง
ห้วยฝางถึงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 3

379,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

2,000 0 0 0 0 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 630,435.24 1,353,154 0 0 0
รวมงบลงทุน 630,435.24 1,353,154 0 0 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 630,435.24 1,353,154 0 0 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 630,435.24 1,353,154 0 0 0

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 69,050 120,670 87,185 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 115,000 -91.3 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
กําจัดโรคและศัตรูพืช

0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการปลูกหญ้าแฝก 0 0 5,960 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
กําจัดโรคและศัตรูพืช

20,000 0 19,860 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 0 0 12,120 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

0 20,000 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 13,500

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุพืช 0 0 10,000 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
สันดอนแก้ว

8,600 0 14,000 18,850 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
สันดอนแก้ว อ.แมทะ จ.ลําปาง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
สันดอนแก้ว

0 26,400 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงดิน 0 0 14,910 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนการปลูกผลไม้ 5,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการป้องกันและกําจัดโรค
และศัตรูพืช

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก 31,450 19,975 9,760 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 0 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าใช้สอย 134,100 207,045 173,795 183,850 153,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,642 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 19,950 15,100 20,000 -75 % 5,000
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วัสดุการเกษตร 62,850 60,430 20,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 95,492 80,380 35,100 40,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 229,592 287,425 208,895 223,850 173,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในโครงการรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ํา

0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 229,592 287,425 208,895 233,850 193,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกอสร้างฝายชะลอน้ํา 29,880 19,980 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําฝายชะลอน้ํา 0 0 19,995 20,000 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราช

90,000 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการปรับภูมิทัศนน้ําตกห้วยอ้อ 49,975 0 0 0 0 % 0
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โครงการปลูกต้นไม้ 49,520 9,950 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 0 9,950 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

0 0 9,970 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาฟ่าป่าและ
หมอกควัน

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนให้สตรีมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 500 0 % 500

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

40,000 19,950 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการอบรมการควบคุมไฟป่าระดับ
ตําบล (แนวกันไฟ)

0 0 0 19,950 -100 % 0
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โครงการอบรมการควบคุมไฟป่าระดับ
ตําบล (แนวกันภัย)

0 19,950 19,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 259,375 69,830 59,865 86,450 65,500
รวมงบดําเนินงาน 259,375 69,830 59,865 86,450 65,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 259,375 69,830 59,865 136,450 65,500
รวมแผนงานการเกษตร 488,967 357,255 268,760 370,300 258,500

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 190,126 214,431 197,443 200,000 10 % 220,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 6,303,700 6,740,000 7,960,800 -1.39 % 7,850,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,092,000 2,260,000 2,688,800 -13.24 % 2,332,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 132,000 138,000 132,000 150,000 0 % 150,000

สํารองจาย 746,463.95 664,382 473,608.91 242,000 65.29 % 400,000

วันที่พิมพ : 20/9/2562  00:33:30 หน้า : 52/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายตามข้อผูกพัน 599,954.12 331,040 399,732.37 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 0 162,156 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 30,675

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 0 100 % 91,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันดอน
แก้ว

0 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0 375,006 381,602 374,450 4.15 % 390,000

รวมงบกลาง 1,668,544.07 10,118,559 10,584,386.28 11,793,206 11,529,475
รวมงบกลาง 1,668,544.07 10,118,559 10,584,386.28 11,793,206 11,529,475
รวมงบกลาง 1,668,544.07 10,118,559 10,584,386.28 11,793,206 11,529,475

รวมแผนงานงบกลาง 1,668,544.07 10,118,559 10,584,386.28 11,793,206 11,529,475
รวมทุกแผนงาน 26,096,227.98 34,267,469.47 32,690,273.22 44,450,000 41,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลสิริราช

อําเภอ แมทะ   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,311,635 บาท

งบบุคลากร รวม 9,154,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก เทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยาง
อื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 เป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีจํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ27,600
.- บาท เป็นเงิน 331,200.- บาท และเพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 15,180.-บาทจํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 364,320.- บาท (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยางอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 โดยจายเป็นเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000
.- บาท จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท  และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตราเดือนละ 3,000.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และหนังสือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยจายเป็นคาตอบแทน
พิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท จํานวน12 เดือน เป็น
เงิน48,000.- บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 2
 คน ในอัตราเดือนละ 3,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000
.- บาท (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
115,920 บาท และเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,900.- บาทจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท 
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินเดือนคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และหนังสือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยจายเป็นคา
ตอบแทนปรานสภา ในอัตราเดือนละ 15,180.-บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 182,160.- บาท ,คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือน
ละ 12,420.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท 
และคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 
9,660.-บาท/คน จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.- บาท 
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,530,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,580,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 14 อัตรา (นักบริหารงานท้องถิ่น,นักบริหารงานทั่วไป,
นักบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการศึกษา,นักป้องกันบรรเทาสาธารภัย,
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารภัย,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานธุรการ,นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,นักจัดการทั่วไป) ตามกรอบ
อัตรากําลัง3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามวุฒิ,เงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่น ๆให้แกพนักงานเทศบาล ตั้งไว้
ให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้
ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 146,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้า
ฝายสาธารณสุข ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง 
ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 5 อัตราและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 13 อัตรา   ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้ง
นี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 5 อัตราและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน  13  อัตรา   ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนง
วาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 9 มีนาคม 2547 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,123,995 บาท
ค่าตอบแทน รวม 487,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวน 
ท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ 2562
-เงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ตามกฏหมายกําหนด(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ .๒๕๕๙ (สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กล ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,107,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 978,800 บาท

-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คา
เบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559                   
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคุณบุคคล ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ
กิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ของท้องถิ่น  
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ
 เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริหารอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม ให้อยูในดุลพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
-ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยตั้งงบประมาณได้ไมเกินร้อยละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหาหรือคาสินไหมทดแทน สําหรับจายเป็นคา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุละเมิด
จากทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ.2539 เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด) 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 91,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตาง ๆ และคาใช้จาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารับการการฝึก
อบรม  การฝึกอบรม และการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  
การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน  ฝึกงาน เป็นไป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป  การเลือกตั้งนายกเทศ
มนตรีฯ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมถึงการเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น  และการเลือกตั้งทุกระดับ  
เชน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตั้ง คาใช้จาย
ในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ์ คาแบบพิมพ์ 
คาเครื่องเขียน คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ  คาไปรษณีย์  คาใช้
จายอื่น ๆ  ฯลฯ   เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมและการบํารุงยานพาหนะ 2 ระดับ คือ
1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหลมีอายุการใช้
งานปกติระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวาง 60,000-120,000
 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน2 
2) การซอมกลาง คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 
ปี หรือระยะทางใช้ครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน เป็น
ไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 (สํานักปลัด) 
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ใน
กิจกรรมรวมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เชน คาป้ายโครงการ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
บริหารงานทั่วไป หน้าที่ 130 ข้อที่ 6 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 9,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิ่น  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้ายโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 129 ข้อที่ 5 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 8,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวิทยากร คาป้ายโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 129 ข้อที่ 4 (สํานักปลัด)
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวันเทศบาล เชน คาใช้จายในพิธีการทาง
ศาสนา เชน คาปัจจัยพระสงฆ์ คาอาหาร คาดอกไม้ ธูป เทียน สายสิจน์ เป็น
ต้น  คาใช้จายในกิจกรรมรวมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เชน คาป้าย
โครงการ คาไม้กวาดทางมะพร้าว ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 128 ข้อที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เชน คาอาหาร คา
อาหารวาง คาวิทยากร คาป้ายโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 128 ข้อที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรของ ท.ต.สิริราช จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรของ
เทศบาลตําบลสิริราช  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 127 ข้อที่ 1 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น เชน
วัสดุตาง ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 914,195 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  ไม้
บรรทัด แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าไมโครโฟน ดอก
ลําโพง เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด หม้อ กระทะ มีด ถัง แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วย ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุกอสร้างตามประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ไม้ตาง ๆ 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง
สังกะสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เชน ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์ม
กรองแสง หม้อน้ํา เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) หัวเทียน 
แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัด) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 650,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จาระบี 
แก๊ส ถาน ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,195 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม 
ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผนจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผนกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนส์บอร์ด เมมโมรี่การ์ด เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 530,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสํานักงาน คาไฟฟ้าสาธารณะ คาไฟฟ้า
อาคารสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสิริ
ราช              
-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมูบ้าน (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล และคาบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่และหมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย และคาใช้จายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 63,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคา
ใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุน จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุน  ขนาด 15 ลิตร  สามารถดูดฝุนและน้ําพร้อม
อุปกรณ์จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 (มกราคม 2561) (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลน้ําโจ้ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563  ตามหนังสือเทศบาลตําบลน้ําโจ้ ที่ ลป 54301/ว556 ลง
วันที่  9 กรกฏาคม 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 66 ข้อที่ 1 (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 68 ข้อที่ 2 (งานวิชาการและแผน สํานักปลัด)

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเทศบาลพบประชาชน  เชน คาอาหาร คา
อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 69 ข้อที่ 3 (งานวิชาการและแผน สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็นที่
ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจตอการให้บริการของเทศบาล การ
วัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล การจ้างศึกษาระบบ
การให้บริการประชาชน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนา
เทศบาล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 69 ข้อที่ 4 (งานวิชาการและแผน สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,990,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,257,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,257,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,680,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจําปี จํานวน 5 อัตรา (ผู้อํานวยการกองคลัง,นักวิชาการ
คลัง,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้)  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตาม
คําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวางทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียกฎหมายกําหนด 
(กองคลัง) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 4 อัตรา(ผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ,ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา,ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
2 อัตรา)  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคํา
สั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบ
กําหนดให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 4 อัตรา  ตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 733,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ .๒๕๕๙ (กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลและผู้
บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กล ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 508,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คา
เบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ
เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 (กองคลัง)  
                   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมตาง ๆ และคาใช้จาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองคลัง)

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารับการ
การฝึกอบรม  การฝึกอบรม และการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ  การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน  ฝึกงาน เป็นไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 126,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2563 เชน คาอาหาร คาอาหารวาง 
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 130 ข้อที่ 7 (กองคลัง)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสิริราช(e-laas) จังหวัดลําปาง ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลสิริราช
(e-laas) จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้ายโครงการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 133 ข้อที่ 10 (กองคลัง)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์
 คาป้ายโครงการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 133 ข้อที่ 9 (กองคลัง)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(e-laas)

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการวางระบบสายสัญญาณอินเตอร์เนตพร้อม
อุปกรณ์ตอพวงเพื่อใช้งานในระบบ e-lass  
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 388 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (กองคลัง)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 132 ข้อที่ 8 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น 
เชนวัสดุตาง ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  ไม้
บรรทัด แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทอะไหล เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้มันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี 
แก๊ส ถาน ฯลฯ ตามหนังสือดวน ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน
พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผนจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผนกรองแสง แผนแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนส์บอร์ด เมมโมรี่การ์ด เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์แบบซีดีรอม ฯลฯ 
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
เบิกจายในรายจายประเภทนี้ (กองคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 175,000 บาท

งบลงทุน รวม 175,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 175,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง (สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 122,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เงินคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 57,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนดินไหวและการ
อพยพ)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย(แผนดินไหวและการอพยพ)  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน 70 ข้อที่ 2 (งานป้องกันฯ สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 71 ข้อที่ 7 (งานป้องกันฯ สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยสําหรับเด็กและเยาวชน  เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 73 ข้อที่ 8 (งานป้องกันฯ สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปีใหม

จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จายใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง จายอื่นๆ 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1464 ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 72 ข้อที่ 6 (งานป้องกันฯ สํานักปลัด)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาใช้จาย
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง จายอื่นๆ 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1464 ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 73 ข้อที่ 7 (งานป้องกันฯ สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมการรักษาความสงบในชุมชน (ฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถลม)

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการรักษาความสงบในชุมชน
(ฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอุทกภัยและดินถลม) เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 74 ข้อที่ 9 (งานป้องกันฯ สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าไมโครโฟน ดอก
ลําโพง เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน หูฟัง เปล
หามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอ
ฮอลล์ ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ สารกําจัดลูก
น้ํา ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด) 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุอื่น ที่ไมมีรายการวัสดุตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,870,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,463,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,463,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,360,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก ผู้อํานวยการ 1 อัตรา  ครู 3 อัตรา สังกัด 
โรงเรียนเทศบาล  ครู จํานวน 1 อัตรา  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด (สํานักปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 933,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ        
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 4 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน   จํานวน 1 อัตรา 
3. พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวม
ตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของ
พนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบ
กําหนดให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
(สํานักปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

1.เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม 
คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการดูงานด้านการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโครงการดูงานด้านการศึกษา คาใช้จายกิจกรรมการ
อบรมแกผุ้เข้ารับการศึกษาดูงาน เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง  เป็น
ต้น  กิจกรรมในการศึกษาดูงาน คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร  เป็น
ต้น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับกรฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 75 ข้อที่ 1 (งานการศึกษา สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ  ไม้บรรทัด แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,570,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,758,560 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,149,120 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่การประชาสัมพันธ์ เชน คาตกแตงสถานที่ 
คาใช้จายในประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 76 ข้อที่ 4 (งานการศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่ เชน  คาเครื่องเสียง เต็นท์ เวที  คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 77 ข้อที่ 6 (งานการศึกษา สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,116,120 บาท

1. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริราชจํานวน
เงิน  285,000.-บาท
    1.1 เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน  28  คน 
คนละ  20  บาท  จํานวน  245  วัน  จํานวนเงิน  137,200.-บาท
    1.2  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) จํานวน 28 คน  คนละ 1,700.-บาท  จํานวนเงิน  47,600.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และหนังสือประทับตรากรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 เดือนกรกฏาคม 2562
    1.3 เพื่อจายเป็นคาใช้จายบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
          1) โครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียนจํานวนเงิน 10,000.-บาท เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
          2) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวนเงิน 10,000.-บาท เพื่อเป็นคา
ใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
          3) โครงการวันสําคัญของชาติจํานวนเงิน 5,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการจัดตกแตงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
           4) โครงการทําขนมไทยจํานวนเงิน 5,200.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดทําป้ายโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
           5) โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กจํานวนเงิน 5,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
           6) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนเด็กเล็ก
จํานวนเงิน5,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่
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เกี่ยวข้องกับโครงการ
           7) โครงการเรียนรู้สูโลกกว้างจํานวนเงิน 5,000.-บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวข้องกับโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ คาพาหนะ เป็นต้น
           8) โครการแขงขันกีฬาสีสานสัมพันธ์จํานวนเงิน 5,000.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่ ตกแตงสถานที่คาเงินรางวัล คาป้าย
โครงการ เป็นต้น
           9) โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจํานวนเงิน 20,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซ์อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
           10) โครงการจัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารวมฝึก
อบรมในหลักสูตรตาง ๆ จํานวนเงิน   30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การจัดสงบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ย คาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง ถิ่น พ.ศ. 2547
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14
) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(7)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การศึกษา หน้าที่ 81 ข้อที่ 1 (งานการศึกษา สํานักปลัด)
2. โครงการสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสิริราชจํานวนเงิน  .-บาท
    2.1 เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก   จํานวน 64  คน 
คนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  จํานวนเงิน  256,000.-บาท
    2.2  เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจํานวนเงิน  20,000
.-บาท
    2.3  เพื่อจายเป็นคาอินเตอร์เนตโรงเรียนจํานวนเงิน  16,800.-บาท
    2.4 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนจํานวน
เเงิน  100,000.-บาท
    2.5 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรุ้ในโรงเรียนจํานวน
เงิน     50,000.-บาท
    2.6 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาจํานวนเงิน      15,000.-บาท
    2.7  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
เทศบาลตําบลสิริราช จํานวน 4 คน คนละ 3,000.-บาท จํานวน
เงิน        12,000.-บาท
    2.8  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน 64 คน
คนละ 850 บาท/ภาคเรียนจํานวนเงิน 108,500.-บาท
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     2.9  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน  จํานวน 64 คน คนละ 200.-บาท
จํานวนเงิน 12,800.-บาท
     2.10 เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  64  คน คนละ100
.-บาท /ภาคเรียน จํานวนเงิน 12,800.-บาท
     2.11 เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 64  คน คนละ 300
.-บาท จํานวนเงิน 19,200.-บาท
     2.12  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 64 คน
คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวนเงิน       27,520.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และหนังสือประทับตรากรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 เดือนกรกฏาคม 2562
    2.13 เพื่อจายเป็นคาใช้จายบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล
ตําบลสิริราช)
              1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจํานวนเงิน 5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง คาจัดทําเอกสารคาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
               2. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาจํานวนเงิน 5,000.-บาทเพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําเอกสาร
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
               3. โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ
สถานศึกษาจํานวนเงิน 35,000.-บาทเพื่อจายเป็นคาวัสดุ(สื่อการ
เรียน) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
                    โครงการ
               4.  โครงการจัดสงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารวมฝึกอบรม
ในหลักสูตรตาง ๆ จํานวนเงิน  20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด
สงบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ย คา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2547
               5. โครงการอาคารเรียนนาอยู ห้องเรียนนาเรียนจํานวน
เงิน 30,000.-บาทเพื่อจายเป็นคาไม้ดอก ไม้ประดับ  คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
                6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจํานวนเงิน 15,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                 7. โครงการคาใช้จายระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 22,000
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.-บาทเพื่อจายเป็นคาระบบเชื่อมตออินเตอร์เนต คาน้ําประปาเป็นต้น
                 8. โครงการจัดซื้อเอกสารทางวิชาการจํานวนเงิน 2,000.-บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  9. โครงการนิทรรศการวันวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2562
 จํานวนเงิน 25,000.-บาท เพื่อจายเป็น  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการคาป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการพร้อมขาตั้ง คาวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                 10. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่จํานวน
เงิน 32,520.-บาท เพื่อจายเป็นคาพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  11. โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนจํานวนเงิน 10,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  12. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญจํานวนเงิน  10,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  13. โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการจํานวน
เงิน  20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาจัดตกแตงสถานที่ คาเงิน
รางวัล  คาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  14. โครงการประชุมผู้ปกครองจํานวนเงิน 5,000.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
                  15. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวนเงิน 3,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  16. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนเงิน 20,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                  17. โครงการลุกเสือน้อยจํานวนเงิน 20,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดทําฐานลูกเสือ  คาวัสดุอุปกรณ์  ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(7)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การศึกษา หน้าที่ 86 ข้อที่ 2 (งานการศึกษา สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 609,440 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 609,440 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลสิริราช จํานวน 28 คน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสิริ
ราช  จํานวน  64 คน  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จํานวน 135 คน  โรงเรียนบ้าน
แมทาน จํานวน 66 คน   รวมจํานวนเด็กทั้งหมด 293 คน  จํานวน 260 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561และหนังสือประทับตรากรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 เดือนกรกฏาคม 2562
--ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การศึกษา หน้าที่ 76 ข้อที่ 3 (งานการศึกษา สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 812,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 812,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมทาน จํานวน 272,000 บาท

1.โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนจํานวนเงิน 264,000.-บาทเพื่อ
เป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 66 คน  อัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแมทาน ที่ ศธ
 04132.0629/56 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562  
2. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต์จํานวนเงิน 4,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการจัดซื้อวัสดุในการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต์ เชน คาพันธุ์ปลา คา
อาหารปลา เป็นต้น  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแมทาน ที่ ศธ 04132.0629/57
 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562    
3. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในตะกร้าจํานวนเงิน 4,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการจัดซื้อวัสดุในโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในตะกร้า 
เชน คาเชื้อเห็ดฟาง คาฟาง คาตะกร้า คาพลาสติก และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแมทาน ที่ ศธ
 04132.0629/57ลงวันที่ 29 เมษายน 2562    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 78 ข้อที่ 7 (งานการศึกษา สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:37 หน้า : 33/80



อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ จํานวน 540,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนจํานวนเงิน  540,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน  จํานวน  135  คน  อัตรา
มื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านอ้อ
วิทยา ที่ ศธ 04132.0637/95 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
---ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 78 ข้อที่ 7 (งานการศึกษา สํานักปลัด)

 
 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการฝึกอาชีพด้านโภชนาการ    จํานวนเงิน 80,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอาชีพด้านโภชนาการ เชน คา
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  ที่  ศธ
04132.0637/95 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 79 ข้อที่ 8 (งานการศึกษา สํานักปลัด)
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อุดหนุนโรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการพัฒนารูปแบบเครือขายเยาวชนรักษ์ลมน้ําจาง ประจําปี
การศึกษา 2563-จํานวนเงิน 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายใน กิจกรรมพัฒนาเยาวชนรักษ์ลมน้ําจาง  กิจกรรม รด.จิตอาสาและ
เครือขายเยาวชนสร้างชาติ รุนที่ 3  กิจกรรมจัดคายเยาวชนรักษ์ลมน้ํา
จาง ครั้งที่ 14  กิจกรรมนักสืบสายน้ํา  กิจกรรม รด.จิตอาสา 
กิจกรรมพัฒสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศษฐกิจพอ
เพียง ตามหนังสือโรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา ที่ ศธ 04265.18/145 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562                       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศึกษา หน้าที่ 77 ข้อที่ 5 (งานการศึกษา สํานักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 321,525 บาท

งบดําเนินงาน รวม 141,525 บาท
ค่าใช้สอย รวม 91,525 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,400 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที่  5 กรกฏาคม 2561
-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม 
คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพนหมอกควันภายในตําบลสันดอนแก้ว จํานวน 40,450 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพนหมอกควันภายในตําบลสันดอนแก้ว 
เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา50(4)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสาธารณสุข หน้าที่ 100 ข้อที่ 7 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน(เอดส์) จํานวน 7,175 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน(เอดส์)  เชน  
คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562 มาตรา50(4)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
สาธารณสุข  หน้าที่ 101 ข้อที่ 3 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดตอตาง ๆ จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดตอตาง ๆ เชน 
คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562 มาตรา50(4)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
สาธารณสุข หน้าที่ 101 ข้อที่ 9 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 24,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ฯ  เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมอุปกรณ์ คาป้ายโครงการ เป็นต้น 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฏาคม 2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสาธารณสุข หน้าที่ 100 ข้อที่ 5 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน หูฟัง เปล
หามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอ
ฮอลล์ ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ สารกําจัดลูก
น้ํา ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 180,000 บาท

-อุดหนุนคณะหมูบ้าน หมูที่ 1 -  9 จํานวนเงิน 180,000.-บาท เพื่อการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารสุข ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 
ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสาธารณสุข หน้าที่ 102 ข้อที่ 10 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,107,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,005,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,005,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,145,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา (ผู้อํานวยการกองชาง , นายชางโยธา , นายชาง-
สํารวจ , เจ้าพนักงานธุรการ)  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปีรวมตําแหนงวาง ทั้งนี้
ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบ
กําหนดให้แกพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา (ผู้อํานวยการกองชาง,
นายชางโยธา,นายชางสํารวจ , เจ้าพนักงานธุรการ) ให้แกพนักงาน  
ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน ผู้อํานวยการกองชาง
จํานวน 1 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง  ทั้งนี้ให้
จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
และตามที่ระเบียบกฎหมาย (กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตราพนักงานจ้างทั่วไป 
2 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  3  ปี รวมตําแหนงวาง  ทั้งนี้ให้จายตาม
คําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา  ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหนงวาง ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 942,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดัรับแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
คณะกรรมการกํานดราคากลางงางกอสร้าง ที่ได้รับแตงตั้งตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีกําหนดราคากลางงานกอสร้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้
ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0803.2/ว 2880 ลงวันที่ 12 กันยายน 256 (กองชาง)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ .๒๕๕๙  (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อบ้านให้แกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองชาง) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลและผู้
บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กล ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙   (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 434,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ จํานวน 290,000 บาท

-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม 
คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  (กองชาง)  
       
       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ตาง ๆ และคาใช้จาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองชาง)

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเข้ารับการการ
ฝึกอบรม  การฝึกอบรม และการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน  ฝึกงาน เป็นไป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองชาง)
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โครงการอบรมควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมูบ้าน จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมควบคุมการผลิตและบริหาร
กิจการประปาหมูบ้าน เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาวิทยากร  
คาวัสดุ อุปกรณ์ คาป้ายโครงการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงาน
เคหะและชุมชน  หน้าที่ 136 ข้อที่ 5 (กองชาง)

โครงการอบรมเทคนิคการขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. กอสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2522 และปรับปรุง พ.ศ. 2558

จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเทคนิคการขอใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารตาม พ.ร.บ. กอสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 และปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาวิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณ์ 
คาป้ายโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 137 ข้อที่ 6 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
และ ทรัพย์สินอื่น เชนวัสดุตาง ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
ชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ  ไม้บรรทัด แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ หนังสือ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กอง
ชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าไมโครโฟน ดอก
ลําโพง เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุกอสร้างตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิม เชน ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง หมอ
น้ํา เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) หัวเทียน แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  (งานป้องกันฯ) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี แก๊ส ถาน ฯลฯ
 ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองชาง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน น้ํายา
คลอรีน  สารส้ม  ปูนขาว  น้ํายาวิเคราะห์สารเคมีหลงเหลือในน้ํา หูฟัง เปล
หามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอ
ฮอลล์ ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กอง
ชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล แผนจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ แผนกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนส์บอร์ด
 เมมโมรี่การ์ด เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 160,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง  
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
-เป็นไปตามกฏกระทรวง เรื่อง กําหนดอัตราคาจ้างให้ผู้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562
 (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,315,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,315,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,315,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลาฌาปนสถาน หมูที่ 5 จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 4.00 ม
. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542,พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานเคหะและชุมชน หน้าที่ 54 ข้อที่ 27  (กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําใส หมูที่ 6 จํานวน 235,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ําใส ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม
. สูง 2.00 ม. ขนาดความจุ  25.00 ลบ.ม. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 55 ข้อที่ 31 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างพนังหินเรียงริมตลิ่งห้วยแมวะ หมูที่ 3 (บริเวณสะพานข้ามห้วย
แมวะ)

จํานวน 640,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างพนังหินเรียง พื้นที่หินเรียงยาแนว ขนาดลาด
เอียง 4.00 ม. ยาวฝั่งละ 100.00 ม. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 53  ข้อที่ 19  (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางสงน้ํา สําเร็จรูปจากฝายแมเกี๋ยง - นานายอดิศักดิ์ ณ นันวี 
หมูที่ 2

จํานวน 321,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางสงน้ํา สําเร็จรูปขนาดปากกว้าง 0.50 ม.  
ท้องกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.07 ม.  ยาว 526.00 ม. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 51  ข้อที่ 11  (กองชาง)

โครงการจัดซื้อวัสดุกอสร้างรางสงน้ําสําเร็จรูปเหมือง หมูที่ 5 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างรางสงน้ําสําเร็จรูปขนาดปากกว้าง 0.50 ม
. ท้องกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.07 ม. จํานวน 668.00 ทอน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 55  ข้อที่ 28  (กองชาง)
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โครงการจัดซื้อวัสดุกอสร้างรางสงน้ําสําเร็จรูปเหมือง หมูที่ 6 จํานวน 256,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างรางสงน้ําสําเร็จรูปขนาดปากกว้าง 0.50 ม
. ท้องกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.07 ม. จํานวน 671.00 ทอน         
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 56  ข้อที่ 34  (กองชาง)

โครงการซอมแซมถนน คสล. จากทางหลวงชนบท - บ้านนายมนัส นันตา หมูที่ 7 จํานวน 106,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 58.00
 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไมน้อยกวา 174 ตร.ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 57  ข้อที่ 37  (กองชาง)

โครงการซอมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยข้างบ้านนายเจริญ  คําท้าว 
หมูที่ 7

จํานวน 303,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคางานซอมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 323.00 ม. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 57  ข้อที่ 38  (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงดาดลําเหมืองห้วยแมสักบ้านสบแมนาง หมูที่ 4 จํานวน 341,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงดาดลําเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. 
ท้องเหมืองกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 880.00 ม. พร้อม
วางทอ คสล. ศก.0.60 ม. จํานวน 20 ทอน ความยาวรวมทั้งหมด 900.00 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 53  ข้อที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปาบาดาล หมูที่ 4 จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบสูบน้ําประปาบาดาล พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542,พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ
.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้าที่ 54  ข้อที่ 25  (กองชาง)

โครงการวางทอสงน้ําดิบ จากอางเก็บน้ําแมยอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ – 
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 1

จํานวน 401,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอสงน้ําดิบ ขนาดศก. 2 นิ้ว ความยาวรวม 
2,795.00 ม. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 50  ข้อที่ 7  (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561และหนังสือประทับตรากรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 เดือนกรกฏาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 136 ข้อที่ 3 (งานการศึกษา สํานักปลัด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 479,370 บาท
งบดําเนินงาน รวม 425,370 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ .๒๕๕๙ (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 380,370 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 355,000 บาท

-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คา
เบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถนนสะอาดภายในตําบลสันดอนแก้ว จํานวน 9,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการถนนสะอาดภายในตําบลสันดอนแก้ว
 เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562 มาตรา50(3)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 61 ข้อที่ 3 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

โครงการปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 15,670 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน  เชน  คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562 มาตรา50(3)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 60 ข้อที่ 1 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด หม้อ กระทะ มีด ถัง แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ฯลฯ ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุการเกษตร ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล เชน เคียว สปริงเกอร์ จอบ
หมุน จานพรวน กระชัง ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์การขยาย
พันธุ์พืช (เชนใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล  เชน เครื่องแบบ เสื้อ
กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูก
คอ ฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 54,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
 จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวนเงิน 54,000
.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดลําปางเป็นไปอยางถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  ประจําปีงบประมาณ 2563  ตามหนังสือองค์การ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง ที่ ลป 5105/ว65 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ 61 ข้อที่ 4 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 112,435 บาท

งบดําเนินงาน รวม 92,435 บาท
ค่าใช้สอย รวม 92,435 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ TO BE NUMBER ONE จํานวน 10,935 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ TO BE NUMBER ONE  เชน  
คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที่ 107 ข้อที่ 8 (งานสาธารณสุข สํานัก
ปลัด)

โครงการ"การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ"การศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน" (D.A.R.E)  เชน  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าที่ 107 ข้อที่ 7 (งานสาธารณสุข สํานัก
ปลัด)

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสูวัยผู้สูงอายุ จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 105 ข้อที่ 3 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 104 ข้อที่ 2 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 13,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน  คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 104 ข้อที่ 1 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี จํานวน 14,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 105 ข้อที่ 4 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)
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โครงการสงเสริมความรู้และการแปรรูปสมุนไพร จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 121 ข้อที่ 1 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน  คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็น
ต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 121 ข้อที่ 2 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)

โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรซักซ้อมแผนเพื่อชวยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 106 ข้อที่ 5 (งานพัฒนาชุมชน สํานัก
ปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมทะ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของที่ทําการ
ปกครองอําเภอแมทะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 20,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์ราษฏร ผู้ด้อย
โอกาส และการจัดตกแตงสถานที่ ร้านแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ในงานประจําปีของจังหวัดลําปาง  ตามหนังสือที่วาการอําเภอ
แมทะ  ที่ ลป 0618.1/ว 690 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 108 ข้อที่ 10 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่วาการอําเภอแมทะ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอแมทะ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 10,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในงานพระราชพิธีและงาน ตามหนังสือที่วาการอําเภอ
แมทะ ที่ ลป 0618.1/ว 690 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 118 ข้อที่ 25 (งาน
สาธารณสุข สํานักปลัด)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน
ในเขตเทศบาล เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  คาใช้จายในการแขงขัน
คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ในงาน 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ.
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 109 ข้อที่ 1 (งานการศึกษา สํา
ปนักปลัด)
 

โครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะมวยไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะมวยไทย
เชน  คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ 
เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 110 ข้อที่ 4 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:38 หน้า : 55/80



โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 
เชน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬา คาอุปกรณ์กีฬา คาชุดวอร์ม คาชุดกีฬา 
พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และคาใช้จายอื่นๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 109 ข้อที่ 3 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 141,800 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 141,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 141,800 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสําคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จํานวน 16,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีวันสําคัญทางชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ในการดําเนินการในกิจกรรมดังนี้
   1. วันปิยะมหาราช  เชน คาดอกไม้พวงมาลา 
    2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เชน คาตกแตงสถานที่ คาใช้จายในกิจกรรมรวม
บําเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เชน คาป้ายโครงการ คาไม้กวาดทาง
มะพร้าว ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น 
    3.วันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เชน คาตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ คาใช้จายในกิจกรรมรวม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เชน คาป้ายโครงการ คาไม้กวาดทาง
มะพร้าว ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น 
     4. กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เชนคาตกแตงสถานที่  คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ 
     5. วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชการ
ที่ 10 เชน คาตกแตงสถานที่ คาใช้จายในกิจกรรมรวมบําเพ็ญ
สาธารณ ประโยชน์ เชน คาป้ายโครงการ คาไม้กวาดทางมะพร้าว
ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น
     6. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณพระบรมราชินี เชน คาตกแตงสถานที่  คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ 
      7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เชนคาตกแตงสถานที่ คาใช้จายในกิจกรรมรวมบําเพ็ญ
สาธารณ ประโยชน์ เชน คาป้ายโครงการ คาไม้กวาดทางมะพร้าว ถุง
มือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 113 ข้อที่ 12 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีเข้ารุกขมูล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรประเพณีเข้ารุกขมูล เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2561 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 25
 กุมภาพันธ์  2562 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 117 ข้อที่ 22 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีบอน้ําริน วัดสันปาเปา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรประเพณีบอน้ําริน เชน คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา เชน คาอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ คาดอกไม้ ธูปเทียน  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 
25 กุมภาพันธ์  2562 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-ปรากฏ(สํานัก)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 116 ข้อที่ 20 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 บ้านแมทาน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 บ้านแมทาน 
เชน คาใช้จายเเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้
จายในการประกวดและแขงขัน  คาใช้จายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่
27 พฤศจิกายน 2561 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่
 25 กุมภาพันธ์  2562 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-ปรากฏ(สํานัก)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 117 ข้อที่ 21 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีปี๋ใหมเมือง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณีปี๋ใหมเมือง เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 25
 กุมภาพันธ์  2562 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-ปรากฏ(สํานัก)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 112 ข้อที่ 10 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณียี่เป็ง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณียี่เป็ง เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่
27 พฤศจิกายน 2561 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 
25 กุมภาพันธ์  2562 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 112 ข้อที่ 9 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมทาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมทาน เชน คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา เชน คาอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ คาดอกไม้ ธูปเทียน  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2561 
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 25
 กุมภาพันธ์  2562 
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 116 ข้อที่ 18 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมวะ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแมวะ เชน คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา เชน คาอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ คาดอกไม้ ธูปเทียน  คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2561 
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 25
 กุมภาพันธ์  2562 
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  - ปรากฏ(สํานัก)
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 115 ข้อที่ 17 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสบแมนาง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสบแมนาง เชน คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา เชน คาอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ คาดอกไม้ ธูปเทียน  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2561 
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 25
 กุมภาพันธ์  2562 
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 116 ข้อที่ 19 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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โครงการประเพณีสลากภัตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณีสลากภัตร เชน คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา เชน คาอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ คาดอกไม้ ธูปเทียน  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/31776 ลงวันวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.4/5701  ลงวันวันที่ 
25 กุมภาพันธ์  2562 
-เป็นไปตามประกาศจังหวัดลําปาง เรื่องงานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขต
จังหวัดลําปาง(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 117 ข้อที่ 23 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)

โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 8,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเยาวชนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562 มาตรา50(4)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 114 ข้อที่ 13 (งานการ
ศึกษา สํานักปลัด)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 193,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 153,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างดําเนินการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม 
คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมทะ  ที่ ลป.0609/ว 724  ลงวันที่  4
  สิงหาคม 2548 
-เป็นไปตามบันทึกการสงมอบภารกิจถายโอน เรื่อง การรวมกลมพัฒนาศูนย์
และฝึกอบรมอาชีพ  ลงวันที่  26  กรกฏาคม  2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 126 ข้อที่ 9 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:38 หน้า : 69/80



โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมทะ  ที่ ลป.0609/ว 724  ลงวันที่  4
  สิงหาคม 2548 
-เป็นไปตามบันทึกการสงมอบภารกิจถายโอน เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพ ลงวัน
ที่  26  กรกฏาคม  2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 122 ข้อที่ 1 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืช จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืช  เชน คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมทะ  ที่ ลป.0609/ว 724  ลงวันที่  4
  สิงหาคม 2548
-เป็นไปตามบันทึกการสงมอบภารกิจถายโอน เรื่อง การกระจายพันพืช และ
การฝึกอบรมอาชีพ ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2548.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 124 ข้อที่ 5 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
สันดอนแก้ว อ.แมทะ จ.ลําปาง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลสันดอนแก้ว อ.แมทะ จ.ลําปาง  เชน
 คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมทะ  ที่ ลป.0609/ว 724  ลงวันที่  4
  สิงหาคม 2548 
-เป็นไปตามบันทึกการสงมอบภารกิจถายโอน เรื่องศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และการฝึกอบรมอาชีพ   ลงวันที่  26 กร
กฏาคม 2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 123 ข้อที่ 3 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงดิน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนการปรับปรุงดิน  เชน
 คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมทะ  ที่ ลป.0609/ว 724  ลงวันที่  4  
สิงหาคม 2548
-เป็นไปตามบันทึกการสงมอบภารกิจถายโอน เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพ
ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 124 ข้อที่ 4 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนการป้องกันและกําจัดโรคและศัตรูพืช จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนการป้องกันและกําจัดโรคและศัตรู
พืช เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอแมทะ  ที่ ลป.0609/ว 724 ลงวันที่ 4
 สิงหาคม 2548 
-เป็นไปตามบันทึกการสงมอบภารกิจถายโอน เรื่อง การป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ลงวันที่ 26 กรกฏาคม  2548
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 125 ข้อที่ 7 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เชน คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 24 ข้อที่ 6 (งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ จอบเสียม คราด ในงานเกษตร
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

-จัดซื้อ สายยาง ปริงเกอร์ ปุย ฮอร์โมน อุปกรณ์ขยายพันธ์พืช
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายในโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในกรณีราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542,พระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 126 ข้อที่ 10 (งาน
สงเสริมการเกษตร สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 65,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําฝายชะลอน้ํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทําฝายชะลอน้ํา เชน คาอาหาร อาหาร
วาง คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว588 ลงันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 62 ข้อที่ 2 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบลสิริราช จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราช เชน คาจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 63 ข้อที่ 4 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 64 ข้อที่ 5 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานเกษตร หน้าที่ 65 ข้อที่ 7 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาฟาปาและหมอกควัน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาฟาปาและหมอก
ควัน  เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ อุปกรณ์  เป็นต้น
-เป็นไปตามภารกิจถายโอนการควบคุมไฟปา ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว1914 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ
. 2562 มาตรา50(4)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 63 ข้อที่ 3 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนให้สตรีมีสวนรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนให้สตรีมีสวนรวมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน คาจ้างเหมาทําป้าย คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานการเกษตร หน้าที่ 62 ข้อที่ 1 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,529,475 บาท

งบกลาง รวม 11,529,475 บาท
งบกลาง รวม 11,529,475 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อสงจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท. 0809.5
/ ว 9 ลงวนั ที่ 22 มกราคม 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-เป็นไปตามหนังสือสา นักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.5 ว 81 ลงวนั ที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-สํานักปลัด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี 
-เป็นไปตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบบั ที่ 2 ) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว5344 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงแรงงน ดวนที่สุด ที่ รง 0625/ว3516 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-สํานักปลัด
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,850,000 บาท

-เพื่อจายสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ (เงินสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถนิ่ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
 พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2827 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
-เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2541
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานงบกลาง หน้าที่ 120 ข้อที่ 4 (งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,332,800 บาท

-เพื่อจายสําหรับโครงการสร้างเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ (เงินสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2827 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
-เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2541
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานงบกลาง หน้าที่ 119 ข้อที่ 2 (งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2827 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562
-เป็นไปตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2541
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานงบกลาง หน้าที่ 119 ข้อที่ 1 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)
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สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีเผชิญเหตุสาธารณะภัยตลอดปี และให้นํา
ไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชน การป้องกนั และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคี
ภภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท.0313.4 / ว 677
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือตางๆที่เกี่ยวข้อง
-สํานักปลัด

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,675 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย โดยคํานวณจายใน
อัตราไมน้อยกวาร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ผานมา (ยกเว้นเงินกู้ เงิน
จายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) จํานวน 30,675.- บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 91,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อจายเป็นร้อยละ 50 ของ
เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561(ข้อ8)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1
 เชียงใหม ที่ สปสช.5.31/ว.233 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานงบกลาง หน้าที่ 120 ข้อที่ 5 (งานสาธารณสุข สํานักปลัด)

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันดอนแก้ว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันดอนแก้ว  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2553 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานงบกลาง หน้าที่ 119 ข้อที่ 3 (งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจาย
ได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
 บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 390,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
(กบท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจากประมาณการ
รายรับ ทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี 2563 ยก
เว้น ประเภทพันธบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้/ เงินบริจาค และเงิน
อุดหนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลง
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 (สํานักปลัด) 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

30,675

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

91,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลสันดอนแก้ว

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

390,000

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,332,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

30,675

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

91,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลสันดอนแก้ว

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

390,000

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,332,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,000 933,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

128,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 1,145,000 1,360,000

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ 134,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 355,000 10,400 380,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,000,000 3,613,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 30,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

235,000 399,000

เงินเดือนพนักงาน 6,260,000 8,765,000

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 134,400

เงินประจําตําแหน่ง 188,000 230,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,600 101,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000 175,000

ค่าเช่าบ้าน 400,000 508,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 75,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 978,800 1,734,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การบริการ

290,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะ

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

10,935

โครงการ"การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน" 
(D.A.R.E)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การบริการ

85,000 375,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 91,200 91,200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

180,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

200,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000 450,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะ

150,000 150,000

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

10,935

โครงการ"การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน" 
(D.A.R.E)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทย

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสําคัญทาง
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์

16,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปงบ
ประมาณ 2563

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอน้ํา

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

10,000

โครงการดูงานด้านการ
ศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทย

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสําคัญทาง
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์

16,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปงบ
ประมาณ 2563

126,400 126,400

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอน้ํา

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

10,000

โครงการดูงานด้านการ
ศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

9,500

โครงการถนนสะอาด
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

9,700

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน

3,000

โครงการประเพณีเข้า
รุกขมูล

10,000

โครงการประเพณีบ่อน้ํา
ริน วัดสันป่าเปา

5,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟเดือน 7 บ้านแม่
ทาน

7,000

โครงการประเพณีป๋ใหม่
เมือง

50,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 20,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่ทาน

5,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่วะ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

9,500

โครงการถนนสะอาด
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

9,700

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

15,000 15,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

5,000 5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน

3,000

โครงการประเพณีเข้า
รุกขมูล

10,000

โครงการประเพณีบ่อน้ํา
ริน วัดสันป่าเปา

5,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟเดือน 7 บ้านแม่
ทาน

7,000

โครงการประเพณีป๋ใหม่
เมือง

50,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 20,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่ทาน

5,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่วะ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดสบแม่นาง

5,000

โครงการประเพณีสลาก
ภัตร

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราช

10,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

15,670

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว

10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดสบแม่นาง

5,000

โครงการประเพณีสลาก
ภัตร

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราช

10,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

15,670

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว

10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาฟ่าป่าและหมอก
ควัน

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แผ่นดิน
ไหวและการอพยพ)

10,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลตําบลสิริราช(e-
laas) จังหวัดลําปาง 
ประจําปงบประมาณ 
2563

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาฟ่าป่าและหมอก
ควัน

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แผ่นดิน
ไหวและการอพยพ)

10,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลตําบลสิริราช(e-
laas) จังหวัดลําปาง 
ประจําปงบประมาณ 
2563

12,000 12,000

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิ่น

9,400 9,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สําหรับเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

40,450

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

13,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี

14,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

8,400 8,400

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สําหรับเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

40,450

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

13,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี

14,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน(เอดส์)

7,175

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ

9,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปใหม่

6,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

6,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสงบใน
ชุมชน (ฝึกอบรมซ้อม
แผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม)

15,000

โครงการส่งเสริมความรู้
และการแปรรูปสมุนไพร

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน(เอดส์)

7,175

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ

9,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปใหม่

6,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

6,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสงบใน
ชุมชน (ฝึกอบรมซ้อม
แผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม)

15,000

โครงการส่งเสริมความรู้
และการแปรรูปสมุนไพร

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
laas)

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

13,500

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น

4,000

โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช

15,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลสันดอน
แก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงดิน

15,000

โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และศัตรูพืช

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,116,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
laas)

200,000 200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

13,500

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น

4,000

โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช

15,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลสันดอน
แก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงดิน

15,000

โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และศัตรูพืช

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,116,120

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

500

โครงการสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว

11,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

24,500

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

9,500

โครงการอบรมควบคุม
การผลิตและผู้บริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน

21,300

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 21/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

500

โครงการสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว

11,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

24,500

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

9,500

โครงการอบรมควบคุม
การผลิตและผู้บริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน

21,300

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร
ของ ท.ต.สิริราช

โครงการอบรมเทคนิค
การขอใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารตาม พ.ร.บ. 
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 
2522 และปรับปรุง พ.ศ
. 2558

13,000

โครงการอบรมเยาวชน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 609,440

วัสดุการเกษตร 15,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร
ของ ท.ต.สิริราช

10,000 10,000

โครงการอบรมเทคนิค
การขอใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารตาม พ.ร.บ. 
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 
2522 และปรับปรุง พ.ศ
. 2558

13,000

โครงการอบรมเยาวชน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 125,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 655,000 710,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 609,440

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 125,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,195 9,195
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,000 7,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

175,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําใส หมู่ที่ 6

235,000

โครงการก่อสร้างพนัง
หินเรียงริมตลิ่งห้วยแม่
วะ หมู่ที่ 3 (บริเวณ
สะพานข้ามห้วยแม่วะ)

640,000

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ํา สําเร็จรูปจากฝายแม่
เกี๋ยง - นานายอดิศักดิ์ 
ณ นันวี หมู่ที่ 2

321,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 130,000 167,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

63,000 63,000

ค่าไฟฟ้า 530,000 530,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 22,000 22,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 13,000 13,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

175,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําใส หมู่ที่ 6

235,000

โครงการก่อสร้างพนัง
หินเรียงริมตลิ่งห้วยแม่
วะ หมู่ที่ 3 (บริเวณ
สะพานข้ามห้วยแม่วะ)

640,000

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ํา สําเร็จรูปจากฝายแม่
เกี๋ยง - นานายอดิศักดิ์ 
ณ นันวี หมู่ที่ 2

321,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:06 หน้า : 26/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 5

250,000

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 6

256,000

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. จากทางหลวง
ชนบท - บ้านนายมนัส 
นันตา หมู่ที่ 7

106,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตซอยข้างบ้าน
นายเจริญ  คําท้าว หมู่ที่ 
7

303,000

โครงการปรับปรุงดาด
ลําเหมืองห้วยแม่สักบ้าน
สบแม่นาง หมู่ที่ 4

341,000

โครงการปรับปรุงระบบ
สูบน้ําประปาบาดาล หมู่
ที่ 4

52,000

โครงการวางท่อส่งน้ํา
ดิบ จากอ่างเก็บน้ําแม่
ยอนอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ – ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

401,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:06 หน้า : 27/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 5

250,000

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 6

256,000

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. จากทางหลวง
ชนบท - บ้านนายมนัส 
นันตา หมู่ที่ 7

106,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตซอยข้างบ้าน
นายเจริญ  คําท้าว หมู่ที่ 
7

303,000

โครงการปรับปรุงดาด
ลําเหมืองห้วยแม่สักบ้าน
สบแม่นาง หมู่ที่ 4

341,000

โครงการปรับปรุงระบบ
สูบน้ําประปาบาดาล หมู่
ที่ 4

52,000

โครงการวางท่อส่งน้ํา
ดิบ จากอ่างเก็บน้ําแม่
ยอนอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ – ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

401,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

160,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

260,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการรับ
ซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ํา

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
น้ําโจ้

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง

54,000

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

160,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

260,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการรับ
ซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ํา

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
น้ําโจ้

20,000 20,000

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง

54,000

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:06 หน้า : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่ทะ

20,000

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่ทะ

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ทาน

272,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 540,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ
วิทยา

80,000

อุดหนุนโรงเรียนแม่ทะ
พัฒนศึกษา

10,000

รวม 11,529,475 258,500 191,800 112,435 6,901,670 321,525 5,530,960 297,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:06 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่ทะ

20,000

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่ทะ

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ทาน

272,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 540,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ
วิทยา

80,000

อุดหนุนโรงเรียนแม่ทะ
พัฒนศึกษา

10,000

รวม 16,356,635 41,500,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:06 หน้า : 32/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

30,675

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

91,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลสันดอนแก้ว

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

390,000

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,332,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 1/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

30,675

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

91,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลสันดอนแก้ว

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

390,000

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,332,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 680,000 933,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

128,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 1,145,000 1,360,000

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ 134,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 355,000 10,400 380,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 3/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,000,000 3,613,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 30,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

235,000 399,000

เงินเดือนพนักงาน 6,260,000 8,765,000

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 134,400

เงินประจําตําแหน่ง 188,000 230,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,600 101,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000 175,000

ค่าเช่าบ้าน 400,000 508,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 75,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 978,800 1,734,200

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 4/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การบริการ

290,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะ

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

10,935

โครงการ"การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน" 
(D.A.R.E)

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การบริการ

85,000 375,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 91,200 91,200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

180,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

200,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 450,000 450,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะ

150,000 150,000

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

10,935

โครงการ"การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน" 
(D.A.R.E)

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 6/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทย

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสําคัญทาง
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์

16,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปงบ
ประมาณ 2563

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอน้ํา

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

10,000

โครงการดูงานด้านการ
ศึกษา

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 7/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทย

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสําคัญทาง
ชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตริย์

16,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปงบ
ประมาณ 2563

126,400 126,400

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอน้ํา

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

10,000

โครงการดูงานด้านการ
ศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

9,500

โครงการถนนสะอาด
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

9,700

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน

3,000

โครงการประเพณีเข้า
รุกขมูล

10,000

โครงการประเพณีบ่อน้ํา
ริน วัดสันป่าเปา

5,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟเดือน 7 บ้านแม่
ทาน

7,000

โครงการประเพณีป๋ใหม่
เมือง

50,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 20,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่ทาน

5,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่วะ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

9,500

โครงการถนนสะอาด
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

9,700

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

15,000 15,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

5,000 5,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน

3,000

โครงการประเพณีเข้า
รุกขมูล

10,000

โครงการประเพณีบ่อน้ํา
ริน วัดสันป่าเปา

5,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟเดือน 7 บ้านแม่
ทาน

7,000

โครงการประเพณีป๋ใหม่
เมือง

50,000

โครงการประเพณียี่เป็ง 20,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่ทาน

5,000

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดแม่วะ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดสบแม่นาง

5,000

โครงการประเพณีสลาก
ภัตร

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราช

10,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

15,670

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว

10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีสรง
น้ําพระธาตุวัดสบแม่นาง

5,000

โครงการประเพณีสลาก
ภัตร

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราช

10,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

15,670

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว

10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาฟ่าป่าและหมอก
ควัน

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แผ่นดิน
ไหวและการอพยพ)

10,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลตําบลสิริราช(e-
laas) จังหวัดลําปาง 
ประจําปงบประมาณ 
2563

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาฟ่าป่าและหมอก
ควัน

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แผ่นดิน
ไหวและการอพยพ)

10,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบันทึก
บัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลตําบลสิริราช(e-
laas) จังหวัดลําปาง 
ประจําปงบประมาณ 
2563

12,000 12,000

โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยทางถนน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิ่น

9,400 9,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สําหรับเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

40,450

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

13,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี

14,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

8,400 8,400

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สําหรับเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ภายในตําบลสันดอน
แก้ว

40,450

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

13,500

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี

14,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน(เอดส์)

7,175

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ

9,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปใหม่

6,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

6,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสงบใน
ชุมชน (ฝึกอบรมซ้อม
แผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม)

15,000

โครงการส่งเสริมความรู้
และการแปรรูปสมุนไพร

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน(เอดส์)

7,175

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ

9,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ปใหม่

6,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

6,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000

โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสงบใน
ชุมชน (ฝึกอบรมซ้อม
แผนอพยพกรณีเกิด
อุทกภัยและดินถล่ม)

15,000

โครงการส่งเสริมความรู้
และการแปรรูปสมุนไพร

9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
laas)

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

13,500

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น

4,000

โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช

15,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลสันดอน
แก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงดิน

15,000

โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และศัตรูพืช

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,116,120

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 19/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
laas)

200,000 200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

13,500

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น

4,000

โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช

15,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลสันดอน
แก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงดิน

15,000

โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และศัตรูพืช

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

1,116,120

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 20/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

500

โครงการสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว

11,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

24,500

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

9,500

โครงการอบรมควบคุม
การผลิตและผู้บริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน

21,300

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 21/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

500

โครงการสร้างสัมพันธ
ภาพในครอบครัว

11,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

24,500

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

9,500

โครงการอบรมควบคุม
การผลิตและผู้บริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน

21,300

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับบทบาทอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร
ของ ท.ต.สิริราช

โครงการอบรมเทคนิค
การขอใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารตาม พ.ร.บ. 
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 
2522 และปรับปรุง พ.ศ
. 2558

13,000

โครงการอบรมเยาวชน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 609,440

วัสดุการเกษตร 15,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 23/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร
ของ ท.ต.สิริราช

10,000 10,000

โครงการอบรมเทคนิค
การขอใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารตาม พ.ร.บ. 
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 
2522 และปรับปรุง พ.ศ
. 2558

13,000

โครงการอบรมเยาวชน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 125,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 655,000 710,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 609,440

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 125,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,195 9,195

วันที่พิมพ์ : 20/9/2562  00:34:05 หน้า : 24/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,000 7,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

175,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําใส หมู่ที่ 6

235,000

โครงการก่อสร้างพนัง
หินเรียงริมตลิ่งห้วยแม่
วะ หมู่ที่ 3 (บริเวณ
สะพานข้ามห้วยแม่วะ)

640,000

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ํา สําเร็จรูปจากฝายแม่
เกี๋ยง - นานายอดิศักดิ์ 
ณ นันวี หมู่ที่ 2

321,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 130,000 167,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

63,000 63,000

ค่าไฟฟ้า 530,000 530,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 22,000 22,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น 13,000 13,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

175,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ําใส หมู่ที่ 6

235,000

โครงการก่อสร้างพนัง
หินเรียงริมตลิ่งห้วยแม่
วะ หมู่ที่ 3 (บริเวณ
สะพานข้ามห้วยแม่วะ)

640,000

โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ํา สําเร็จรูปจากฝายแม่
เกี๋ยง - นานายอดิศักดิ์ 
ณ นันวี หมู่ที่ 2

321,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 5

250,000

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 6

256,000

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. จากทางหลวง
ชนบท - บ้านนายมนัส 
นันตา หมู่ที่ 7

106,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตซอยข้างบ้าน
นายเจริญ  คําท้าว หมู่ที่ 
7

303,000

โครงการปรับปรุงดาด
ลําเหมืองห้วยแม่สักบ้าน
สบแม่นาง หมู่ที่ 4

341,000

โครงการปรับปรุงระบบ
สูบน้ําประปาบาดาล หมู่
ที่ 4

52,000

โครงการวางท่อส่งน้ํา
ดิบ จากอ่างเก็บน้ําแม่
ยอนอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ – ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

401,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 5

250,000

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้างรางส่งน้ําสําเร็จรูป
เหมือง หมู่ที่ 6

256,000

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. จากทางหลวง
ชนบท - บ้านนายมนัส 
นันตา หมู่ที่ 7

106,000

โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตซอยข้างบ้าน
นายเจริญ  คําท้าว หมู่ที่ 
7

303,000

โครงการปรับปรุงดาด
ลําเหมืองห้วยแม่สักบ้าน
สบแม่นาง หมู่ที่ 4

341,000

โครงการปรับปรุงระบบ
สูบน้ําประปาบาดาล หมู่
ที่ 4

52,000

โครงการวางท่อส่งน้ํา
ดิบ จากอ่างเก็บน้ําแม่
ยอนอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ – ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

401,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

160,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

260,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการรับ
ซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ํา

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
น้ําโจ้

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง

54,000

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

160,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

260,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการรับ
ซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรตกต่ํา

20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
น้ําโจ้

20,000 20,000

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง

54,000

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่ทะ

20,000

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่ทะ

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ทาน

272,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 540,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ
วิทยา

80,000

อุดหนุนโรงเรียนแม่ทะ
พัฒนศึกษา

10,000

รวม 11,529,475 258,500 191,800 112,435 6,901,670 321,525 5,530,960 297,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแม่ทะ

20,000

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่ทะ

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ทาน

272,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 540,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ
วิทยา

80,000

อุดหนุนโรงเรียนแม่ทะ
พัฒนศึกษา

10,000

รวม 16,356,635 41,500,000
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