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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง 
 บัดน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสันกําแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลสันกําแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลสันกําแพง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปน้ี 

 1. สถานะการคลัง  ( ณ ปัจจุบัน ) 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 129,917,766.27 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 84,052,735.85 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 39,700,207.26 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน   -   โครงการ 
 รวม     -     บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน   -   โครงการ 
 รวม     -     บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง  จํานวน  19,694,573.09  บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  จํานวน  99,994,386.62  บาท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,077,753.65 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,318,586.95 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,730,956.44 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 717,828.78 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จํานวน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 59,153,431.80 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,995,829.00 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  24,720,138.00  บาท 
 (3) รายจ่ายจริง  จํานวน  91,060,890.02  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง จํานวน 5,901,709.36 บาท 
งบบุคลากร จํานวน 24,700,583.00 บาท 
งบดําเนินงาน จํานวน 27,573,752.59 บาท 
งบลงทุน จํานวน 17,966,993.02 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 4,668,052.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จํานวน 10,249,800.05 บาท 

 (4) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  24,720,138.00  บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน  2,880,773.00  บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  -  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 2.1 รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

รายได้จัดเก็บ  
 หมวดภาษีอากร 5,077,753.65 4,820,000 5,380,000
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,318,586.95 1,227,000 1,260,000
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,730,956.44 1,550,300 1,550,300
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 717,828.78 550,000 550,000
 หมวดรายได้จากทุน - - -

รวมรายได้จัดเก็บ 8,845,125.82 8,147,300 8,740,300
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 หมวดภาษีจัดสรร 59,153,431.80 56,392,700 58,159,700
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
59,153,431.80 56,392,700 58,159,700

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,995,829.00 32,000,000 32,000,000
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31,995,829.00 32,000,000 32,000,000

รวม 99,994,386.62 96,540,000 98,900,000
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ  
 งบกลาง 5,901,709.36 11,477,500 9,841,170
 งบบุคลากร 24,700,583.00 28,471,040 33,350,290
 งบดําเนินงาน 32,207,104.59 34,561,960 33,246,040
 งบลงทุน 5,612,243.02 12,315,500 12,897,000
 งบรายจ่ายอ่ืน 34,700.00 50,000 50,000
 งบเงินอุดหนุน 10,249,800.05 9,664,000 9,515,500

รวมจ่ายจากงบประมาณ 78,706,140.02 96,540,000 98,900,000
รวม 78,706,140.02 96,540,000 98,900,000
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสนักําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 27,713,400
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,045,700
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4,667,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม 61,345,430
 แผนงานการศึกษา 20,309,340
 แผนงานสาธารณสุข 8,961,440
 แผนงานเคหะและชุมชน 27,662,050
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,126,000
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,286,600
ด้านการดําเนินงานอื่น 9,841,170
 แผนงานงบกลาง 9,841,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 98,900,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่
 
งบกลาง 
 

งาน 00411 รวม 
งบ งานงบกลาง  
งบกลาง 9,841,170 9,841,170 
 งบกลาง 9,841,170 9,841,170 

รวม 9,841,170 9,841,170 
 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

งาน 00111 00113 รวม 
งบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 12,463,100 4,537,900 17,001,000
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,072,000 - 3,072,000
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 9,391,100 4,537,900 13,929,000
งบดําเนินงาน 4,707,000 1,044,000 5,751,000
 ค่าตอบแทน 468,000 225,000 693,000
 ค่าใช้สอย 2,071,000 430,000 2,501,000
 ค่าวัสดุ 810,000 389,000 1,199,000
 ค่าสาธารณูปโภค 1,358,000 - 1,358,000
งบลงทุน 150,000 23,700 173,700
 ค่าครุภัณฑ์ 150,000 23,700 173,700
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น 50,000 - 50,000
 รายจ่ายอื่น 50,000 - 50,000
งบเงินอุดหนุน 70,000 - 70,000
 เงินอุดหนุน 70,000 - 70,000

รวม 17,440,100 5,605,600 23,045,700
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 00122 00123 รวม 
งบ งานเทศกจิ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และระงับอัคคภัีย 
 

งบบุคลากร 352,300 2,015,400 2,367,700
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 352,300 2,015,400 2,367,700
งบดําเนินงาน 180,000 1,985,000 2,165,000
 ค่าตอบแทน - 45,000 45,000
 ค่าใช้สอย 180,000 1,380,000 1,560,000
 ค่าวัสดุ - 560,000 560,000
 ค่าสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน 23,000 112,000 135,000
 ค่าครุภัณฑ์ 23,000 112,000 135,000
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
 เงินอุดหนุน - - -

รวม 555,300 4,112,400 4,667,700
 

แผนงานการศึกษา 
 

งาน 00211 00212 รวม 

งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

 

งบบุคลากร 2,319,600 1,437,800 3,757,400
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 2,319,600 1,437,800 3,757,400
งบดําเนินงาน 2,033,000 5,581,040 7,614,040
 ค่าตอบแทน 98,000 30,000 128,000
 ค่าใช้สอย 1,170,000 993,200 2,163,200
 ค่าวัสดุ 695,000 4,557,840 5,252,840
 ค่าสาธารณูปโภค 70,000 - 70,000
งบลงทุน 100,000 165,900 265,900
 ค่าครุภัณฑ์ 100,000 65,900 165,900
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 100,000 100,000
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน 8,672,000 - 8,672,000
 เงินอุดหนุน 8,672,000 - 8,672,000

รวม 13,124,600 7,184,740 20,309,340
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 00221 00223 รวม 

งบ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุอื่น 

 

งบบุคลากร 4,977,940 - 4,977,940
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 4,977,940 - 4,977,940
งบดําเนินงาน 1,623,000 50,000 1,673,000
 ค่าตอบแทน 248,000 - 248,000
 ค่าใช้สอย 885,000 50,000 935,000
 ค่าวัสดุ 450,000 - 450,000
 ค่าสาธารณูปโภค 40,000 - 40,000
งบลงทุน 2,138,000 - 2,138,000
 ค่าครุภัณฑ์ 2,138,000 - 2,138,000
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน 172,500 - 172,500
 เงินอุดหนุน 172,500 - 172,500

รวม 8,911,440 50,000 8,961,440
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 00241 00242 00243 00244 รวม 

งบ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

งบบุคลากร 5,246,250 - - - 5,246,250
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 5,246,250 - - - 5,246,250
งบดําเนินงาน 2,886,000 1,055,000 120,000 8,557,000 12,618,000
 ค่าตอบแทน 266,000 - - - 266,000
 ค่าใช้สอย 1,610,000 100,000 50,000 7,240,000 9,000,000
 ค่าวัสดุ 1,010,000 955,000 70,000 1,250,000 3,280,000
 ค่าสาธารณูปโภค - - - 67,000 72,000
งบลงทุน 347,800 9,270,000 - 180,000 9,797,800
 ค่าครุภัณฑ์ 347,800 - - 100,000 447,800
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 9,270,000 - 80,000 9,350,000
งบรายจ่ายอื่น - - - - -
 รายจ่ายอื่น - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - -
 เงินอุดหนุน - - - - -

รวม 8,480,050 10,325,000 120,000 8,737,000 27,662,050
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 00252 รวม 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งบบุคลากร - - 
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - 
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) - - 
งบดําเนินงาน 1,620,000 1,620,000 
 ค่าตอบแทน - - 
 ค่าใช้สอย 1,620,000 1,620,000 
 ค่าวัสดุ - - 
 ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน - - 
 ค่าครุภัณฑ์ - - 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอื่น - - 
 รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน 506,000 506,000 
 เงินอุดหนุน 506,000 506,000 

รวม 2,126,000 2,126,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

งาน 00262 00263 00264 รวม 

งบ งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

 

งบบุคลากร - - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) - - - -
งบดําเนินงาน 730,000 875,000 200,000 1,805,000
 ค่าตอบแทน - - - -
 ค่าใช้สอย 630,000 875,000 200,000 1,705,000
 ค่าวัสดุ 100,000 - - 100,000
 ค่าสาธารณูปโภค - - - -
งบลงทุน 336,600 50,000 - 386,600
 ค่าครุภัณฑ์ 336,600 50,000 - 386,600
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - -
งบรายจ่ายอื่น - - - -
 รายจ่ายอื่น - - - -
งบเงินอุดหนุน - 95,000 - 95,000
 เงินอุดหนุน - 95,000 - 95,000

รวม 1,066,600 1,020,000 200,000 2,286,600
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(สําเนา) 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสนักําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65            
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ  1. เทศบัญญัติน้ีเรยีกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
ข้อ  2. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
ข้อ  3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 

98,900,000  บาท 
ข้อ  4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 98,900,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 27,713,400
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,045,700
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4,667,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม 61,345,430
 แผนงานการศึกษา 20,309,340
 แผนงานสาธารณสุข 8,961,440
 แผนงานเคหะและชุมชน 27,662,050
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,126,000
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,286,600
ด้านการดําเนินงานอื่น 9,841,170
 แผนงานงบกลาง 9,841,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 98,900,000
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ข้อ  5. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันกําแพง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         

ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ  6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสันกําแพง  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 

 ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน                    พ.ศ.                 . 
 
 

       ( นางสาวศุภนิมิต  วรกิตติ ) 
       นายกเทศมนตรีตาํบลสันกาํแพง 

 
 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

( นายสุเมธ  ฉลาดธัญญกิจ ) 
ปลัดเทศบาลตําบลสันกําแพง 

เห็นชอบ 

(ลงนาม)       
 (   ) 
ตําแหน่ง     

 9           กันยายน          2558  
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอ สันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม ่

 

รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559 

หมวดภาษีอากร   
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,144,791.42 3,088,255.75 3,615,919.25 3,500,000 8.57% 3,800,000 
 ภาษีบํารุงท้องที่ 364,286.05 351,615.90 315,069.40 320,000 25.00% 400,000 
 ภาษีป้าย 515,433.00 619,129.00 676,365.00 620,000 29.03% 800,000 
 อากรการฆ่าสัตว์ 331,600.00 384,180.00 470,400.00 380,000 0.00% 380,000 
 รวมหมวดภาษีอากร 4,356,110.47 4,443,180.65 5,077,753.65 4,820,000 5,380,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 6,508.70 742.05 10,941.60 11,000 100.00% 22,000 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 18,486.90 9,903.60 24,351.05 22,000 0.00% 22,000 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 982,985.00 1,001,370.00 992,595.00 1,000,000 0.00% 1,000,000 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่

จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
9,700.00 11,800.00 11,300.00 12,000 0.00% 12,000 

 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 

- - 16,200.00 10,000 0.00% 10,000 
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รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 12,550.00 11,680.00 11,160.00 10,000 20.00% 12,000 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - 7,350.00 6,090.00 5,000 0.00% 5,000 
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 38,550.00 22,250.00 57,225.00 50,000 0.00% 50,000 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 7,987.50 132,303.00 105,414.00 30,000 0.00% 30,000 
 ค่าปรับอื่นๆ - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - 1,000 400.00% 5,000 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 
68,440.00 52,200.00 73,550.00 60,000 16.67% 70,000 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมิพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

- - 500.00 1,000 400.00% 5,000 

 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 0.00% 6,000 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,630.00 2,330.00 2,480.30 2,000 0.00% 2,000 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,980.00 1,710.00 760.00 2,000 0.00% 2,000 
 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ - - 20.00 1,000 200.00% 3,000 
 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,155,818.10 1,259,638.65 1,318,586.95 1,227,000 1,260,000 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   
 ดอกเบี้ยเงินฝาก 1,119,327.69 1,578,759.03 1,730,706.44 1,550,000 0.00% 1,550,000 
 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ - 250.00 250.00 300 0.00% 300 
 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,119,327.69 1,579,009.03 1,730,956.44 1,550,300 1,550,300 
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รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
 ค่าขายแบบแปลน 134,000.00 39,000.00 142,400.00 50,000 0.00% 50,000 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 886,198.80 568,108.88 575,428.78 500,000 0.00% 500,000 
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,020,198.80 607,108.88 717,828.78 550,000 550,000 
หมวดภาษีจัดสรร   
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - - - 300,000 400.00% 1,500,000 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 27,158,332.60 30,683,559.75 29,558,844.05 27,991,700 -0.01% 27,988,700 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 7,354,082.36 7,913,680.64 8,453,386.65 8,000,000 0.00% 8,000,000 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 792,867.99 894,008.65 1,114,318.29 800,000 6.25% 850,000 
 ภาษีสุรา 2,994,178.47 3,036,733.01 3,331,361.55 3,000,000 16.67% 3,500,000 
 ภาษีสรรพสามิต 5,380,689.07 6,639,082.44 4,531,311.98 6,000,000 0.00% 6,000,000 
 ค่าภาคหลวงแร่ 72,119.25 119,441.84 117,618.91 80,000 25.00% 100,000 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 218,789.63 273,758.33 261,782.29 220,000 0.00% 220,000 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน
9,340,415.00 10,904,431.00 11,784,808.08 10,000,000 0.00% 10,000,000 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล - - - 1,000 0.00% 1,000 
 รวมหมวดภาษีจัดสรร 53,311,474.37 60,464,695.66 59,153,431.80 56,392,700 58,159,700 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ

ภารกิจถา่ยโอนเลือกทํา
25,439,839.00 29,143,765.00 31,995,829.00 32,000,000 0.00% 32,000,000 

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,439,839.00 29,143,765.00 31,995,829.00 32,000,000 32,000,000 
 รวมทุกหมวด 86,402,768.43 97,497,397.87 99,994,386.62 96,540,000 98,900,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้  98,900,000 บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร รวม 5,380,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,800,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี   

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 400,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี   

ภาษีป้าย จํานวน 800,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี   

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 380,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,260,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 22,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 22,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร         
หรือสะสมอาหาร 

จํานวน 12,000 บาท 

     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 10,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 12,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจรงิในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าปรับอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว       
หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 5,000 บาท 

     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สนิ รวม 1,550,300 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวน 1,550,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 300 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวม 550,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 500,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจดัสรร รวม 58,159,700 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 1,500,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 27,988,700 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 8,000,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 850,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีสุรา จํานวน 3,500,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 220,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 10,000,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอาํนาจหน้าที่และภารกิจถา่ยโอนเลือกทาํ จํานวน 32,000,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ     
ที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ให้ประมาณการรายรับเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน  
และประมาณการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0809.4/ว1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รองรับเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอ สันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม ่

 
    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  

เงินเดอืนนายก/รองนายก 630,000.00 691,706.00 756,000.00 756,000 0.00% 756,000 
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 223,996.00 217,844.00 240,000.00 240,000 0.00% 240,000 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 223,996.00 217,844.00 240,000.00 240,000 0.00% 240,000 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล 180,000.00 177,300.00 216,000.00 216,000 0.00% 216,000 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,350,000.00 1,554,444.00 1,620,000.00 1,620,000 0.00% 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,607,992.00 2,859,138.00 3,072,000.00 3,072,000 3,072,000 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน 3,767,080.00 3,944,933.00 4,676,120.00 5,253,000 19.82% 6,294,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 72,000.00 259,298.00 270,480.00 255,600 100.00% 511,200 
เงินประจําตําแหน่ง 246,773.00 167,794.00 262,616.00 243,600 0.00% 243,600 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 350,700.00 373,920.00 389,350.00 425,700 -15.32% 360,500 
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 54,000.00 54,000.00 42,970.00 39,500 -100.00% - 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 710,880.00 711,000.00 874,525.00 1,093,000 71.60% 1,875,600 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 156,800.00 250,000.00 262,700.00 460,500 -76.94% 106,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,358,233.00 5,760,945.00 6,778,761.00 7,770,900 9,391,100 
รวมงบบุคลากร 7,966,225.00 8,620,083.00 9,850,761.00 10,842,900 12,463,100 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่อปท. 4,650,000.00 28,500.00 4,661,152.00 150,000 0.00% 150,000 
ค่าเบี้ยประชุม 17,062.50 22,875.00 24,687.50 30,000 0.00% 30,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,480.00 18,720.00 2,000.00 40,000 0.00% 40,000 
ค่าเช่าบ้าน 114,800.00 127,664.00 156,300.00 162,000 3.70% 168,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 79,239.50 48,680.00 34,854.00 80,000 0.00% 80,000 
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 198,712.75 249,668.00 69,014.00 - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 5,097,294.75 496,107.00 4,948,007.50 462,000 468,000 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 965,736.75 1,248,784.90 875,364.69 815,000 0.00% 815,000 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 372,640.00 173,178.00 292,886.00 380,000 -6.58% 355,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่าสินไหมทดแทน 2,000.00 15,000.00 989.00 20,000 0.00% 20,000 
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนกังานหรือลูกจ้างทีต่้องหาคดอีาญา - - - 10,000 0.00% 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 131,112.30 49,459.00 14,756.00 150,000 0.00% 150,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - - 34,300.00 50,000 0.00% 50,000 

 



หน้า  3/39 
 

    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล 49,940.00 49,959.00 84,989.00 100,000 -50.00% 50,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

- - - 50,000 -150.00% 20,000 

ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมระเบยีบกฎหมายให้แกส่มาชกิสภาเทศบาล - - - 20,000 0.00% 20,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกฎหมายแก่
ประชาชนและเยาวชน 

- - - - 100.00% 30,000 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตัง้ 

- - - - 100.00% 20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเผยแพรเ่ว็บไซต์เทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 20,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพรก่ิจกรรมศูนยข์้อมูลอาเซียน - - - - 100.00% 206,000 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน 530,000.00 - - 300,000 -100.00% - 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรูด้้านกฎหมายแก่
ประชาชนและเยาวชน 

- - - 30,000 -100.00% - 

ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - - - 206,000 -100.00% - 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลสันกําแพง - - - 20,000 -100.00% - 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - 50,000 -100.00% - 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย , โครงการศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

- 14,250.00 23,315.00 - 0.00% - 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ 286,053.54 909,790.39 - - 0.00% - 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธี
เปิดอาคารต่างๆ 

- 19,905.00 - - 0.00% - 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศูนย์บริการขอ้มลูนักท่องเทีย่วอาํเภอ
สันกําแพง 

12,450.50 - - - 0.00% - 

โครงการรณรงคพ์ัฒนาทําความสะอาดลําน้ําแม่ออนเฉลิมพระเกยีรต ิ - 8,400.00 - - 0.00% - 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ศูนย์อาเซียน - - 156,000.00 - 0.00% - 
ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์
ภารกิจงานเทศกิจ 

- - 156,000.00 - 0.00% - 

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ ์ - - - 80,000 0.00% 80,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ - - 79,401.00 70,000 0.00% 70,000 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ และพวงมาลา - - - 5,000 0.00% 5,000 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 59,681.50 77,651.60 114,200.50 100,000 50.00% 150,000 
รวมค่าใช้สอย 2,409,614.59 2,566,377.89 1,832,201.19 2,456,000 2,071,000 

ค่าวัสด ุ  
วัสดุสํานักงาน 337,248.00 370,953.55 377,755.00 270,000 0.00% 270,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 27,854.00 93,930.00 66,468.00 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 60,863.00 110,452.00 85,728.00 70,000 0.00% 70,000 
วัสดุก่อสร้าง 3,632.00 - 420.00 10,000 0.00% 10,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,257.30 5,175.00 15,832.40 20,000 0.00% 20,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 172,971.93 118,657.65 171,493.69 200,000 0.00% 200,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 2,700.00 - 10,000 0.00% 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 109,290.00 208,934.00 181,757.00 130,000 15.38% 150,000 
วัสดุดนตร ี - - - 10,000 0.00% 10,000 

 



หน้า  5/39 
 

    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
วัสดุอื่น 6,252.00 56,356.00 5,485.00 20,000 0.00% 20,000 

รวมค่าวัสดุ 726,368.23 967,158.20 904,939.09 790,000 810,000 
ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าไฟฟ้า 993,673.69 1,075,161.78 1,015,847.17 1,000,000 0.00% 1,000,000 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 36,501.90 45,232.95 3,203.05 30,000 0.00% 30,000 
ค่าบริการโทรศพัท ์ 87,959.76 102,117.75 134,850.62 120,000 50.00% 180,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์ 57,274.00 73,790.00 80,689.00 60,000 33.33% 80,000 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,537.30 20,736.60 27,296.60 68,000 0.00% 68,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,192,946.65 1,317,039.08 1,261,886.44 1,278,000 1,358,000 
รวมงบดําเนินงาน 9,426,224.22 5,346,682.17 8,947,034.22 4,986,000 4,707,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์สํานักงาน  
ค่าซื้อเครื่องปรบัอากาศ - - 36,000.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด - - 19,500.00 - 0.00% - 
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (สี่แยกข่วงสันกําแพง) - - 93,197.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล - - 64,780.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้สําหรับการบรกิารด้านงาน
ทะเบียนราษฎร 

- - 1,143,480.00 117,700 -100.00% - 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค สําหรับงานประมวลผล - - - 25,000 -100.00% - 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - - 4,200.00 4,300 -100.00% - 
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว - - - 3,500 -100.00% - 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา - - 3,500.00 - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 99,753.24 130,378.78 58,964.54 150,000 0.00% 150,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 99,753.24 130,378.78 1,423,621.54 300,500 150,000 

รวมงบลงทุน 99,753.24 130,378.78 1,423,621.54 300,500 150,000 
งบรายจ่ายอื่น  
รายจ่ายอื่น  

รายจ่ายอื่น - - 34,700.00 50,000 0.00% 50,000 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรอืพัฒนาระบบตา่งๆ   
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท์ี่ดนิ และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

34,700.00 34,700.00 - - 0.00% - 

รวมรายจ่ายอืน่ 34,700.00 34,700.00 34,700.00 50,000 50,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 34,700.00 34,700.00 34,700.00 50,000 50,000 

งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 30,000.00 20,000.00 27,014.46 30,000 0.00% 30,000 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 70,000.00 40,000.00 40,000 0.00% 40,000 

รวมเงินอุดหนนุ 60,000.00 90,000.00 67,014.46 70,000 70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 90,000.00 67,014.46 70,000 70,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 17,586,902.46 14,221,843.95 20,323,131.22 16,249,400 17,440,100 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งานบริหารงานคลัง  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน 1,871,980.00 1,991,945.00 2,163,699.00 2,300,000 21.88% 2,803,300 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 26,400.00 126,542.00 98,041.00 85,200 -18.66% 69,300 
เงินประจําตําแหน่ง 134,400.00 67,200.00 67,200.00 67,200 0.00% 67,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 426,720.00 450,120.00 476,160.00 513,000 -21.93% 400,500 
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 14,280.00 11,940.00 4,145.00 2,340 -100.00% - 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 691,080.00 634,660.00 762,610.00 907,000 20.72% 1,094,900 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 167,880.00 304,580.00 233,715.00 311,000 -66.98% 102,700 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,332,740.00 3,586,987.00 3,805,570.00 4,185,740 4,537,900 
รวมงบบุคลากร 3,332,740.00 3,586,987.00 3,805,570.00 4,185,740 4,537,900 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,700.00 21,040.00 5,300.00 30,000 -33.33% 20,000 
ค่าเช่าบ้าน 114,800.00 110,400.00 92,000.00 100,000 5.00% 105,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 67,024.00 84,636.50 88,058.00 100,000 0.00% 100,000 
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 82,491.00 49,645.00 9,777.00 - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 279,015.00 265,721.50 195,135.00 230,000 225,000 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 41,055.00 22,751.00 22,730.00 35,000 114.29% 75,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,356.00 29,212.00 8,404.93 50,000 0.00% 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - - 12,200.00 20,000 175.00% 55,000 
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 193,957.00 213,687.00 153,717.00 200,000 0.00% 200,000 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพือ่เป็นการจูงใจ    
แก่ผู้เสียภาษ ี

- - - 20,000 0.00% 20,000 

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ี - - 11,475.00 - 0.00% - 
โครงการสร้างแรงจงูใจแก่ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 50,000.00 - - - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม - 25,720.00 - 30,000 0.00% 30,000 
รวมค่าใช้สอย 295,368.00 291,370.00 208,526.93 355,000 430,000 

ค่าวัสด ุ  
วัสดุสํานักงาน 211,592.00 203,825.00 238,408.45 200,000 0.00% 200,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 3,670.00 - 5,000 0.00% 5,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว - 860.00 - 7,000 0.00% 7,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,130.00 17,990.00 - 20,000 0.00% 20,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 67,837.95 64,666.98 44,661.81 70,000 0.00% 70,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 7,000 0.00% 7,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 72,300.00 79,960.00 43,980.00 70,000 14.29% 80,000 

รวมค่าวัสดุ 364,859.95 370,971.98 327,050.26 379,000 389,000 
รวมงบดําเนินงาน 939,242.95 928,063.48 730,712.19 964,000 1,044,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา - - - - 100.00% 3,700 
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - - - 4,200 -100.00% - 
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี - - - 23,000 -100.00% - 
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญช ี(PASSBOOK PRINTER) - - - 35,000 -100.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ - 5,190.00 7,700.00 20,000 0.00% 20,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ - 5,190.00 7,700.00 82,200 23,700 

รวมงบลงทุน - 5,190.00 7,700.00 82,200 23,700 
รวมงานบริหารงานคลัง 4,271,982.95 4,520,240.48 4,543,982.19 5,231,940 5,605,600 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 21,858,885.41 18,742,084.43 24,867,113.41 21,481,340 23,045,700 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานเทศกจิ  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน - - - - 100.00% 211,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน - - - - 100.00% 21,300 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - - - 64,100 68.49% 108,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง - - - 44,000 -72.73% 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - - 108,100 352,300 
รวมงบบุคลากร - - - 108,100 352,300 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการสํารวจขอ้มูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพนัธ์ภารกจิงานเทศกิจ - - - 240,000 -37.50% 150,000 
โครงการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ - - - - 100.00% 30,000 

รวมค่าใช้สอย - - - 240,000 180,000 
รวมงบดําเนินงาน - - - 240,000 180,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ์(รถตรวจการณ)์ - - - 90,000 -100.00% - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล - - - - 100.00% 23,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - 90,000 23,000 
รวมงบลงทุน - - - 90,000 23,000 

รวมงานเทศกจิ - - - 438,100 555,300 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน 130,120.00 141,240.00 212,903.00 200,000 117.10% 434,200 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 11,200.00 6,180.00 - - 100.00% 21,300 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 511,446.00 519,900.00 531,260.00 564,200 -22.81% 435,500 
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 1,695.00 5,100.00 5,553.00 22,500 -39.56% 13,600 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 619,080.00 535,740.00 558,060.00 815,000 9.79% 894,800 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 197,100.00 251,460.00 165,720.00 153,000 41.18% 216,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,470,641.00 1,459,620.00 1,473,496.00 1,754,700 2,015,400 
รวมงบบุคลากร 1,470,641.00 1,459,620.00 1,473,496.00 1,754,700 2,015,400 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 20,000 0.00% 20,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 14,000.00 14,050.00 7,500.00 25,000 0.00% 25,000 
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 19,930.00 19,449.00 2,978.00 - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 33,930.00 33,499.00 10,478.00 45,000 45,000 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 19,600.00 3,510.00 1,764.00 50,000 500.00% 300,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 900.00 27,262.00 9,040.00 20,000 0.00% 20,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - - - 10,000 0.00% 10,000 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15,900.00 17,750.00 13,600.00 20,000 0.00% 20,000 
โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล - 39,900.00 40,739.00 50,000 0.00% 50,000 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

- 3,900.00 18,500.70 20,000 0.00% 20,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลกัสูตรทบทวน 98,420.00 - - 150,000 0.00% 150,000 
โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- - 12,534.00 20,000 0.00% 20,000 

โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล - - - 500,000 20.00% 600,000 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชพีกู้ภัยในการ
ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - - - 100.00% 20,000 

โครงการจัดตัง้ศูนย์วิทยรุับแจง้เหตุและสั่งการ 100.00% 50,000 
โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน - - - - 100.00% 20,000 
โครงการ อปพร.เตรียมพร้อมปอ้งกันภัย - - - 50,000 -100.00% - 
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาศักยภาพศูนย์   
อปพร.เทศบาลตําบลสันกําแพง 

- - - 100,000 -100.00% - 

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลกัสูตรจดัตั้ง - 220,559.00 - - 0.00% - 
โครงการจัดตัง้ศูนย์ อปพร. ประจําหมู่บ้าน - - - - 0.00% - 
ค่าใช้จ่ายกจิกรรมวันป้องกันอบุัติภัยแห่งชาต ิ, การป้องกัน
อุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาล 

49,036.00 - - - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 34,734.65 29,059.20 38,280.70 30,000 233.33% 100,000 
รวมค่าใช้สอย 218,590.65 341,940.20 134,458.40 1,020,000 1,380,000 

ค่าวัสด ุ  
วัสดุสํานักงาน 19,902.00 18,798.00 29,566.00 30,000 0.00% 30,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 41,579.20 5,590.00 20,000 150.00% 50,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว - 4,190.00 5,000.00 5,000 100.00% 10,000 
วัสดุก่อสร้าง 4,825.00 995.00 4,427.00 5,000 0.00% 5,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,640.20 8,934.50 28,700.00 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 239,821.19 239,775.40 216,532.42 300,000 0.00% 300,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ - - 4,850.00 5,000 0.00% 5,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 5,000 0.00% 5,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 12,500.00 16,200.00 19,500.00 20,000 100.00% 40,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,880.00 7,900.00 3,180.00 10,000 0.00% 10,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 55,610.00 37,200.00 71,300.00 140,000 -64.29% 50,000 
วัสดุอื่นๆ 3,200.00 1,161.00 - 5,000 0.00% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 381,378.39 376,733.10 388,645.42 595,000 560,000 
รวมงบดําเนินงาน 633,899.04 752,172.30 533,581.82 1,660,000 1,985,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์สํานักงาน  
ค่าซื้อตู้ล็อคเกอร ์ - - - - 100.00% 12,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล - 8,990.00 - - 0.00% - 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
ค่าซื้อหมวกดับเพลิง - - - 90,000 -100.00% - 
ค่าซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง - - 51,800.00 - 0.00% - 
ค่าซื้อชุดดับเพลิง - - 57,000.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์อื่น  
ค่าจัดซื้อบันไดเลื่อนไฟเบอรก์ลาส 9,500.00 - - - 0.00% - 
ค่าจัดซื้อบันไดสลิงดับเพลิงกู้ภัย 10,400.00 - - - 0.00% - 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 48,425.50 68,410.45 145,415.45 100,000 0.00% 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,325.50 77,400.45 254,215.45 190,000 112,000 
รวมงบลงทุน 68,325.50 77,400.45 254,215.45 190,000 112,000 

รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคีภัย 2,172,865.54 2,289,192.75 2,261,293.27 3,604,700 4,112,400 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,172,865.54 2,289,192.75 2,261,293.27 4,042,800 4,667,700 

แผนงานการศกึษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน 673,720.00 670,860.00 736,180.00 809,000 68.73% 1,365,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน - 67,200.00 67,200.00 67,200 31.70% 88,500 
เงินประจําตําแหน่ง - 67,200.00 67,200.00 67,200 0.00% 67,200 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 305,330.00 247,540.00 418,335.00 463,000 54.73% 716,400 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 79,570.00 121,460.00 141,170.00 168,000 -50.89% 82,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,058,620.00 1,174,260.00 1,430,085.00 1,574,400 2,319,600 
รวมงบบุคลากร 1,058,620.00 1,174,260.00 1,430,085.00 1,574,400 2,319,600 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,400.00 27,200.00 - 30,000 0.00% 30,000 
ค่าเช่าบ้าน 45,500.00 48,000.00 48,000.00 48,000 0.00% 48,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,874.00 1,702.00 3,404.00 20,000 0.00% 20,000 
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 12,204.50 7,831.00 680.00 - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 110,978.50 84,733.00 52,084.00 98,000 98,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,076,618.75 1,214,698.00 830,390.00 1,000,000 -25.00% 750,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000.00 87,831.00 70,165.00 80,000 87.50% 150,000 
โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ 250,000.00 299,779.00 238,835.00 200,000 0.00% 200,000 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน - - - 30,000 -33.33% 20,000 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 4,445.00 24,317.30 20,730.80 40,000 25.00% 50,000 
รวมค่าใช้สอย 1,391,063.75 1,626,625.30 1,160,120.80 1,350,000 1,170,000 

ค่าวัสด ุ  
วัสดุสํานักงาน 184,701.00 181,355.00 239,432.93 300,000 0.00% 300,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 8,085.00 37,531.00 16,535.50 25,000 0.00% 25,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 67,315.00 76,194.00 29,378.00 30,000 -33.33% 20,000 
ค่าอาหารเสริม (นม) 3,711,730.17 - - - 0.00% - 
วัสดุก่อสร้าง 82,389.00 95,911.50 97,450.50 40,000 25.00% 50,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,049.60 14,805.00 5,305.00 20,000 0.00% 20,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 98,866.10 95,325.06 136,871.16 100,000 50.00% 150,000 
วัสดุการเกษตร - 59,550.00 - 20,000 0.00% 20,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 59,701.00 90,809.00 70,165.00 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย - 149,800.00 - - 0.00% - 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 61,890.00 72,630.00 56,320.00 60,000 0.00% 60,000 

รวมค่าวัสดุ 4,277,726.87 873,910.56 651,458.09 645,000 695,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าไฟฟ้า 127,962.78 143,976.58 20,745.22 40,000 0.00% 40,000 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 57,714.00 - 8,925.22 20,000 0.00% 20,000 
ค่าบริการโทรศพัท ์ 4,240.44 12,745.86 7,846.31 10,000 0.00% 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 189,917.22 156,722.44 37,516.75 70,000 70,000 
รวมงบดําเนินงาน 5,969,686.34 2,741,991.30 1,901,179.64 2,163,000 2,033,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พรอ้มหลังคารถบรรทกุ - - - 700,000 -100.00% - 

ครุภัณฑ์การเกษตร  
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัต ิ - - 18,500.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสัน
กําแพง) 

- - 72,760.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล - 9,750.00 - 0.00% - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค สําหรับงานประมวลผล - - - 25,000 -100.00% - 
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - 3,000 -100.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 27,431.60 40,480.00 18,435.00 40,000 150.00% 100,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 27,431.60 50,230.00 109,695.00 768,000 100,000 

รวมงบลงทุน 27,431.60 50,230.00 109,695.00 768,000 100,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,872,000.00 5,791,400.00 8,532,000.00 8,488,000 2.17% 8,672,000 
รวมเงินอุดหนนุ 5,872,000.00 5,791,400.00 8,532,000.00 8,488,000 8,672,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,872,000.00 5,791,400.00 8,532,000.00 8,488,000 8,672,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,927,737.94 9,757,881.30 11,972,959.64 12,993,400 13,124,600 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน - - 148,922.00 1,065,400 23.69% 1,317,800 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน - - 4,120.00 - 0.00% - 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - - 3,530.00 120,000 -11.11% 108,000 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง - - 6,000.00 18,000 -50.00% 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - - 162,572.00 1,203,400 1,437,800 
รวมงบบุคลากร - - 162,572.00 1,203,400 1,437,800 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าเช่าบ้าน - - - 108,000 -100.00% - 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร - - - 30,000 0.00% 30,000 

รวมค่าตอบแทน - - - 138,000 30,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง - - - 30,000 0.00% 30,000 
โครงการแข่งขนักีฬานกัเรยีนระดับปฐมวัย - - - 30,000 0.00% 30,000 
โครงการทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ - - - 50,000 16.67% 60,000 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 359,099.00 695,880.00 874,000.00 1,343,800 -35.02% 873,200 
ค่าอาหารว่างสําหรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 92,400.00 178,380.00 166,805.00 186,000 -100.00% - 
โครงการมอบวฒุิบัตรบัณฑิตนอ้ย 29,779.00 30,000.00 30,000.00 - 0.00% - 
โครงการแข่งขนักีฬาอนุบาลสัมพันธ ์ - - 30,000.00 - 0.00% - 
โครงการทัศนศกึษานอกสถานที ่ 50,000.00 50,000.00 32,640.00 - 0.00% - 
โครงการส่งเสรมิพัฒนาการทางด้านภาษาต่างประเทศ - 44,000.00 - - 0.00% - 
โครงการส่งเสรมิพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - 33,825.00 - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 531,278.00 1,032,085.00 1,133,445.00 1,639,800 993,200 
ค่าวัสด ุ  

วัสดุสํานักงาน - 15,637.00 40,053.00 45,000 -22.22% 35,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - - 100.00% 10,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 50,635.00 52,051.00 60,000 8.33% 65,000 
ค่าอาหารเสริม (นม) - 4,016,521.16 3,766,642.99 4,074,560 6.46% 4,337,840 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 28,250.00 34,780.00 45,000 11.11% 50,000 
วัสดุการศึกษา - - - - 100.00% 60,000 

รวมค่าวัสดุ 20,000.00 4,111,043.16 3,893,526.99 4,224,560 4,557,840 
รวมงบดําเนินงาน 551,278.00 5,143,128.16 5,026,971.99 6,002,360 5,581,040 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ค่าซื้อโทรทัศน ์สําหรับเป็นสื่อการเรยีนการสอน - - - - 100.00% 27,000 
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล - 27,500.00 - - 0.00% - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น) - - - 13,000 0.00% - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน - - - - 100.00% 16,000 
ค่าซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ - - - - 100.00% 4,600 
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - - - - 100.00% 15,200 
ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า - - - - 100.00% 3,100 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 27,500.00 - 13,000 65,900 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 100.00% 100,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง - - - - 100,000 
รวมงบลงทุน - 27,500.00 - 13,000 165,900 

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 551,278.00 5,170,628.16 5,189,543.99 7,218,760 7,184,740 
รวมแผนงานการศึกษา 13,479,015.94 14,928,509.46 17,162,503.63 20,212,160 20,309,340 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน 1,657,080.00 1,394,100.00 1,618,190.00 1,689,000 39.83% 2,361,700 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 9,000.00 72,660.00 67,200.00 67,200 31.70% 88,500 
เงินประจําตําแหน่ง 170,000.00 109,200.00 109,200.00 109,200 0.00% 109,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 555,138.00 574,620.00 596,500.00 481,500 23.48% 594,540 
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 36,840.00 42,480.00 35,135.00 28,700 -52.61% 13,600 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,285,740.00 1,090,000.00 1,287,000.00 1,530,000 6.57% 1,630,500 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 365,880.00 670,000.00 613,185.00 710,000 -76.35% 167,900 
เงินอื่น 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000 0.00% 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,091,678.00 3,965,060.00 4,338,410.00 4,627,600 4,977,940 
รวมงบบุคลากร 4,091,678.00 3,965,060.00 4,338,410.00 4,627,600 4,977,940 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 87,500.00 123,860.00 83,740.00 100,000 40.00% 140,000 
ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000 0.00% 48,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 76,949.50 86,760.00 56,700.00 80,000 -25.00% 60,000 
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 99,808.00 81,398.00 9,339.00 - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 312,257.50 340,018.00 197,779.00 228,000 248,000 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 170,138.79 188,128.00 205,000.00 360,000 5.56% 380,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 26,210.00 18,191.54 40,000 0.00% 40,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - - - 15,000 0.00% 15,000 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. และวัน อสม. แห่งชาต ิ - 224,150.00 146,334.00 200,000 -25.00% 150,000 
โครงการสุขาภบิาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค - - - - 100.00% 20,000 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ - - - - 100.00% 20,000 
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน - - - - 100.00% 25,000 
โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ตามฤดกูาลและมีอุบัติการณ์ของโรคติดเชือ้ตัวใหม่ในชุมชน 

- - - - 100.00% 25,000 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคตดิต่อในโรงเรียน - - - - 100.00% 10,000 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหค้วามรู้เรือ่งการนวดแผนไทย การ
ประคบ และการอบสมุนไพร 

- - - - 100.00% 20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรน่ารูเ้พื่อสุขภาพ - - - - 100.00% 10,000 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคทีเ่กิดจากสัตว์และ
แมลงนําโรค 

- - - - 100.00% 20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ - - - - 100.00% 30,000 
โครงการอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เชิงรกุ) - - - - 100.00% 20,000 
โครงการส่งเสรมิและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชมุชน - - 50,000.00 50,000 -100.00% - 
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ 49,720.00 65,488.00 - 50,000 -100.00% - 
โครงการสุขาภบิาลอาหารสําหรับผู้ประกอบการ 9,500.00 1,375.00 8,050.00 20,000 -100.00% - 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
โครงการตลาดนัดสุขภาพ 89,960.00 100,000.00 149,028.00 150,000 -100.00% - 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. 99,930.00 - - - 0.00% - 
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่ทั่วไป 3,858.00 - - - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 19,374.22 29,849.70 10,232.10 100,000 0.00% 100,000 
รวมค่าใช้สอย 442,481.01 635,200.70 586,835.64 985,000 885,000 

ค่าวัสด ุ  
วัสดุสํานักงาน 10,857.00 30,800.00 35,550.00 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - 20,000 0.00% 20,000 
วัสดุก่อสร้าง - - 9,604.00 20,000 0.00% 20,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,127.60 4,630.00 27,281.50 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 91,902.58 25,878.75 52,958.90 100,000 0.00% 100,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 159,441.00 143,140.00 106,850.00 150,000 0.00% 150,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 10,000 0.00% 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,844.00 17,600.00 18,246.00 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุอื่นๆ 8,544.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าวัสดุ 284,716.18 222,048.75 250,490.40 450,000 450,000 
ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าไฟฟ้า 6,584.51 500.00 8,249.28 50,000 -60.00% 20,000 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,574.53 4,664.04 6,037.48 30,000 -33.33% 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,159.04 5,164.04 14,286.76 80,000 40,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,047,613.73 1,202,431.49 1,049,391.80 1,743,000 1,623,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - - - - 100.00% 2,119,000 
ค่าจัดซื้อรถกู้ชพี-กู้ภัยฉุกเฉิน - - - 1,300,000 0.00% - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) - - - - 100.00% 19,000 

ครุภัณฑ์โรงงาน  
ค่าซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 65,000.00 - - - 0.00% - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - - 4,200.00 - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 18,270.25 6,826.60 90,123.97 200,000 -100.00% - 
รวมค่าครุภัณฑ์ 83,270.25 6,826.60 94,323.97 1,500,000 2,138,000 

รวมงบลงทุน 83,270.25 6,826.60 94,323.97 1,500,000 2,138,000 
งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนเอกชน - - 345,000.00 345,000 -50.00% 172,500 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 230,000.00 230,000.00 - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 230,000.00 230,000.00 345,000.00 345,000 172,500 
รวมงบเงินอุดหนุน 230,000.00 230,000.00 345,000.00 345,000 172,500 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,452,561.98 5,404,318.09 5,827,125.77 8,215,600 8,911,440 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  

งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทัว่ไป - - 4,990.00 15,000 0.00% 15,000 
โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - - - 100.00% 20,000 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคตดิเชื้อ   
(โรคเอดส์) และโรคระบาด 

- - - - 100.00% 15,000 

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 34,308.00 52,025.00 15,900.00 70,000 -100.00% - 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 44,880.00 45,362.00 45,545.00 50,000 -100.00% - 
โครงการยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวยแต่งผม - 12,732.00 - - 0.00% - 
โครงการสํารวจตรวจและควบคุมสถานประกอบการ - 6,700.00 - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 79,188.00 116,819.00 66,435.00 135,000 50,000 
รวมงบดําเนินงาน 79,188.00 116,819.00 66,435.00 135,000 50,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 79,188.00 116,819.00 66,435.00 135,000 50,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,531,749.98 5,521,137.09 5,893,560.77 8,350,600 8,961,440 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบบุคลากร  
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

เงินเดอืนพนักงาน 1,675,360.00 1,919,802.00 2,029,796.00 2,059,000 14.83% 2,364,400 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 9,000.00 76,155.00 67,200.00 67,200 31.70% 88,500 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
เงินประจําตําแหน่ง - 61,600.00 67,200.00 67,200 0.00% 67,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 395,280.00 427,740.00 455,820.00 648,800 -34.73% 423,450 
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 26,760.00 23,100.00 18,000.00 18,000 -100.00% - 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 934,440.00 796,952.00 757,098.00 1,033,000 119.43% 2,266,700 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 251,640.00 337,648.00 244,575.00 281,000 -87.19% 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,292,480.00 3,642,997.00 3,639,689.00 4,174,200 5,246,250 
รวมงบบุคลากร 3,292,480.00 3,642,997.00 3,639,689.00 4,174,200 5,246,250 

งบดําเนินงาน  
ค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่อปท. - - - 50,000 -60.00% 20,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,400.00 29,800.00 23,260.00 30,000 0.00% 30,000 
ค่าเช่าบ้าน 195,000.00 201,600.00 180,964.00 209,400 -11.17% 186,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 21,136.00 29,775.50 34,338.50 30,000 0.00% 30,000 
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 149,760.00 249,424.00 44,474.00 - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 372,296.00 510,599.50 283,036.50 319,400 266,000 
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,019,939.00 1,111,138.25 1,038,518.50 1,300,000 11.54% 1,450,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,685.00 8,295.40 - 30,000 0.00% 30,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - - 4,250.00 30,000 0.00% 30,000 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 80,018.30 58,180.28 75,728.51 100,000 0.00% 100,000 
รวมค่าใช้สอย 1,107,642.30 1,177,613.93 1,118,497.01 1,460,000 1,610,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าวัสด ุ  

วัสดุสํานักงาน 58,136.00 49,588.00 64,293.00 70,000 0.00% 70,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 4,993.00 4,189.00 1,400.00 5,000 0.00% 5,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 156,779.10 149,773.50 184,955.89 200,000 -25.00% 150,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 499,282.62 1,030,776.19 838,804.39 1,000,000 -30.00% 700,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 20,000 -100.00% - 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 9,760.00 12,020.00 13,743.00 15,000 -33.33% 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 49,370.00 69,710.00 69,730.00 70,000 0.00% 70,000 
วัสดุอื่นๆ 8,600.00 5,952.00 3,200.00 10,000 -50.00% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 786,920.72 1,322,008.69 1,176,126.28 1,390,000 1,010,000 
รวมงบดําเนินงาน 2,266,859.02 3,010,222.12 2,577,659.79 3,169,400 2,886,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์การเกษตร  
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม ้ - - - - 100.00% 16,900 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบล้อเขน็ - - - - 100.00% 12,500 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) - - - 11,000 200.00% 33,000 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) - - - 9,500 0.00% - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล - - - - 100.00% 23,000 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 

- - - 8,500 14.14% 9,900 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - - - 4,300 0.00% - 

ครุภัณฑ์อื่น  
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทติย ์ - - - 92,500 -76.19% 52,500 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 207,737.80 70,378.34 170,873.73 300,000 -33.33% 200,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 207,737.80 70,378.34 170,873.73 425,800 347,800 

รวมงบลงทุน 207,737.80 70,378.34 170,873.73 425,800 347,800 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,767,076.82 6,723,597.46 6,388,222.52 7,769,400 8,480,050 

งานไฟฟ้าถนน  
งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 36,405.87 19,840.00 60,495.00 200,000 -75.00% 50,000 
ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม - 103,660.00 138,580.00 50,000 0.00% 50,000 

รวมค่าใช้สอย 36,405.87 123,500.00 199,075.00 250,000 100,000 
ค่าวัสด ุ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 198,317.90 89,762.30 248,983.45 250,000 0.00% 250,000 
วัสดุก่อสร้าง 732,940.88 698,509.12 888,318.17 700,000 0.00% 700,000 
วัสดุอื่น - - - - -100.00% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 931,258.78 788,271.42 1,137,301.62 950,000 955,000 
ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าไฟฟ้า 16,004.50 - - 5,000 -100.00% - 
รวมค่าสาธารณูปโภค 16,004.50 - - 5,000 - 

รวมงบดําเนินงาน 983,669.15 911,771.42 1,336,376.62 1,205,000 1,055,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์การเกษตร  
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบปั๊มน้ําชนิดจุ่ม - - 28,355.00 - 0.00% - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - 28,355.00 - - 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง - - 147,000.00 74,000 610.81% 526,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง - 197,892.00 - 94,000 270.21% 348,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง - - 331,000.00 300,000 36.67% 410,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง - 210,000.00 452,000.00 458,000 -100.00% - 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง - 240,000.00 - 493,000 -100.00% - 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 6 ตําบลสันกําแพง 210,000.00 186,000.00 - - 100.00% 953,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง - - - 1,135,000 -28.63% 810,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 8 ตําบลสันกําแพง - - 334,000.00 266,000 -100.00% - 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 9 ตําบลสันกําแพง - - 172,000.00 1,020,000 -100.00% - 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ชุมชนสันกําแพงปาร์ควิลล์ - 157,000.00 - - 0.00% - 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง - - - 275,000 171.64% 747,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง 200,000.00 - 373,000.00 - 0.00% - 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง 195,000.00 - 256,000.00 643,000 -65.63% 221,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 1 ตําบลทรายมูล - - 339,500.00 266,000 165.04% 705,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 2 ตําบลทรายมูล - - 265,750.00 408,000 -50.98% 200,000 
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โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 3 ตําบลทรายมูล 187,500.00 - 209,000.00 382,000 64.40% 628,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 4 ตําบลทรายมูล 200,000.00 - - 415,000 -7.71% 383,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 5 ตําบลทรายมูล - 168,000.00 - 340,000 176.18% 939,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 6 ตําบลทรายมูล - - - - 100.00% 782,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 7 ตําบลทรายมูล - 190,000.00 - - 100.00% 448,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 6 ตําบลแช่ช้าง - - 78,000.00 258,000 -37.98% 160,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง - 211,106.00 - 950,000 -77.89% 210,000 
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง - 259,177.00 - 349,000 129.23% 800,000 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง - - - 190,000 -100.00% - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 992,500.00 1,819,175.00 2,957,250.00 8,316,000 9,270,000 
รวมงบลงทุน 992,500.00 1,819,175.00 2,985,605.00 8,316,000 9,270,000 

งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 87,202.86 - 527,785.59 - 0.00% - 
รวมเงินอุดหนนุ 87,202.86 - 527,785.59 - - 

รวมงบเงินอุดหนุน 87,202.86 - 527,785.59 - - 
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,063,372.01 2,730,946.42 4,849,767.21 9,521,000 10,325,000 

งานสวนสาธารณะ  
งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 59,320.00 36,593.50 96,600.00 200,000 -75.00% 50,000 
รวมค่าใช้สอย 59,320.00 36,593.50 96,600.00 200,000 50,000 
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ค่าวัสด ุ  

วัสดุการเกษตร 39,597.00 39,963.00 31,350.00 100,000 -30.00% 70,000 
รวมค่าวัสดุ 39,597.00 39,963.00 31,350.00 100,000 70,000 

รวมงบดําเนินงาน 98,917.00 76,556.50 127,950.00 300,000 120,000 
รวมงานสวนสาธารณะ 98,917.00 76,556.50 127,950.00 300,000 120,000 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  
งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 4,829,660.00 5,263,573.19 5,672,349.00 6,200,000 8.06% 6,700,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขผลกระทบปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม 12,100.00 49,975.00 2,600.00 50,000 0.00% 50,000 
โครงการคลองสวยน้ําใส - 40,990.00 39,316.00 40,000 0.00% 40,000 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - - - 200,000 -100.00% 100,000 
โครงการ Big Cleaning Day - - - - 100.00% 40,000 
โครงการปลูกตน้ไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว - - - - 100.00% 10,000 
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) - - - - 100.00% 50,000 
โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - - 69,068.00 - 0.00% - 
โครงการลดคัดแยกขยะ การฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์เรียนรู ้

- 35,650.00 - - 0.00% - 

โครงการลดคัดแยกขยะ 8,300.00 - - - 0.00% - 
ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 56,774.45 49,805.55 115,603.45 100,000 150.00% 250,000 

รวมค่าใช้สอย 4,906,834.45 5,439,993.74 5,898,936.45 6,590,000 7,240,000 
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ค่าวัสด ุ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - 6,115.00 30,000 0.00% 30,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 457,256.00 545,069.00 435,490.00 200,000 0.00% 200,000 
วัสดุก่อสร้าง 15,385.00 24,430.80 31,724.00 50,000 0.00% 50,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 44,113.50 153,029.40 115,794.76 150,000 0.00% 150,000 
วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 492,143.37 731,578.24 611,062.30 700,000 0.00% 700,000 
วัสดุการเกษตร - - - 30,000 0.00% 30,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 39,339.00 49,078.00 39,124.00 40,000 75.00% 70,000 
วัสดุอื่น - 4,190.00 - 30,000 -33.33% 20,000 

รวมค่าวัสดุ 1,048,236.87 1,507,375.44 1,239,310.06 1,230,000 1,250,000 
ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าไฟฟ้า 31,046.08 26,031.62 39,207.01 60,000 -16.67% 50,000 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,282.87 1,186.63 - 2,000 0.00% 2,000 
ค่าบริการโทรศพัท ์ 1,177.00 1,284.00 1,284.00 7,200 108.33% 15,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 37,505.95 28,502.25 40,491.01 69,200 67,000 
รวมงบดําเนินงาน 5,992,577.27 6,975,871.43 7,178,737.52 7,889,200 8,557,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด - - 61,097.00 - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 361,011.58 193,613.65 476,708.18 500,000 -80.00% 100,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 361,011.58 193,613.65 537,805.18 500,000 100,000 
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ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,820.00 - - 100,000 -20.00% 80,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 30,820.00 - - 100,000 80,000 
รวมงบลงทุน 391,831.58 193,613.65 537,805.18 600,000 180,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,384,408.85 7,169,485.08 7,716,542.70 8,489,200 8,737,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 14,313,774.68 16,700,585.46 19,082,482.43 26,079,600 27,662,050 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและการจัดทําแผนชุมชน 13,902.00 36,823.00 16,531.00 50,000 0.00% 50,000 
ค่าใช้จ่ายกจิการจัดตัง้ลานค้าชุมชน ตลาดนัดชมุชน โครงการ  
หนึ่งตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ์การจดักิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพง
สานศิลป์  ถิ่นหตัถกรรม" 

603,741.00 588,360.00 576,537.00 700,000 0.00% 700,000 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 89,480.00 34,160.00 - 100,000 0.00% 100,000 
โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล - 51,232.00 38,847.00 100,000 0.00% 100,000 
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอาย ุ
เด็กนกัเรยีน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

32,000.00 69,000.00 27,000.00 80,000 0.00% 80,000 

โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง - 130,038.00 140,044.00 200,000 0.00% 200,000 
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(%) ปี 2559 
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิม่รายไดใ้ห้แก่คนพิการ - - 26,157.00 30,000 0.00% 30,000 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

- 127,097.00 91,080.00 200,000 0.00% 200,000 

โครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน - - 5,843.00 60,000 0.00% 60,000 
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปญัหาการละเมิดสิทธิ
เด็กและสตร ี

- - 16,485.00 30,000 0.00% 30,000 

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 20,000 

โครงการศูนย์จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน - - - - 100.00% 50,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการสันกําแพงยูธทาเล้นท์โชว ์(Sankamphaeng 
Youth Talent Show) 

- - - 200,000 -100.00% - 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์

- - 17,150.00 20,000 -100.00% - 

การจดัตั้งกองทนุสวัสดิการชุมชน - - 45,920.00 - 0.00% - 
โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 112,050.00 - - - 0.00% - 
ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูล จปฐ. 85,906.00 - - - 0.00% - 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการความรู้แก่ชมุชน 39,132.00 - - - 0.00% - 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน , การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการตอ่สู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

98,800.00 - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 1,075,011.00 1,036,710.00 1,001,594.00 1,770,000 1,620,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,075,011.00 1,036,710.00 1,001,594.00 1,770,000 1,620,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนเอกชน - - 503,000.00 506,000 0.00% 506,000 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ - 460,000.00 - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ - 460,000.00 503,000.00 506,000 506,000 
รวมงบเงินอุดหนุน - 460,000.00 503,000.00 506,000 506,000 

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,075,011.00 1,496,710.00 1,504,594.00 2,276,000 2,126,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,075,011.00 1,496,710.00 1,504,594.00 2,276,000 2,126,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ  

งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลเฉลิมพระเกียรต ิ 267,129.00 285,193.00 248,500.00 300,000 -50.00% 150,000 
โครงการส่งเสรมิกิจกรรมการกฬีาและนันทนาการ 59,225.00 149,580.00 168,600.00 300,000 -33.33% 200,000 
โครงการแข่งขนัฟุตบอล 7 คน สันกําแพงยูธคัพ - - - 50,000 0.00% 50,000 
โครงการแข่งขนักีฬาเปตองเชือ่มความสัมพันธ์ชุมชน - - - 30,000 0.00% 30,000 
โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนตา้นภัยยาเสพติด - - - - 100.00% 50,000 
โครงการเทศบาลตําบลสันกําแพงมุ่งสู่ความเปน็เลิศด้านกีฬา - - - - 100.00% 50,000 
โครงการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ - - - - 100.00% 20,000 
โครงการแข่งขนัออกกําลังกายเข้าจงัหวะประกอบเพลง - - - - 100.00% 30,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน - - - 50,000 -100.00% - 
โครงการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นสนักําแพงเกมส ์ 99,890.00 96,535.00 99,800.00 - 0.00% - 
โครงการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ 87,400.00 - - - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม - - - - 100.00% 50,000 
รวมค่าใช้สอย 513,644.00 531,308.00 516,900.00 730,000 630,000 

ค่าวัสด ุ  
วัสดุกีฬา 21,415.00 56,602.00 46,471.00 200,000 -50.00% 100,000 

รวมค่าวัสดุ 21,415.00 56,602.00 46,471.00 200,000 100,000 
รวมงบดําเนินงาน 535,059.00 587,910.00 563,371.00 930,000 730,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์กีฬา  
ค่าซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม่ - - - - 100.00% 336,600 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - 336,600 
รวมงบลงทุน - - - - 336,600 

งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 0.00% - 
รวมเงินอุดหนนุ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - 

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 565,059.00 617,910.00 593,371.00 930,000 1,066,600 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 31,220.00 - - - 0.00% - 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการวันขึ้นปีใหม ่ 35,000.00 40,000.00 39,995.00 40,000 -50.00% 20,000 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 298,000.00 399,700.00 400,000.00 400,000 -62.50% 150,000 
โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี 59,983.00 59,840.00 59,940.00 60,000 -33.33% 40,000 
โครงการวันปิยะมหาราช 4,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000 0.00% 5,000 
โครงการประเพณีลอยกระทง 386,615.00 282,000.00 288,274.00 300,000 -50.00% 150,000 
โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 82,950.00 69,984.00 43,900.00 50,000 -40.00% 30,000 
โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีสันกาํแพง - 30,000.00 30,000.00 30,000 0.00% 30,000 
โครงการวันเข้าพรรษา - 95,000.00 100,000.00 100,000 -70.00% 30,000 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม - - - - 100.00% 150,000 
โครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - - - - 100.00% 150,000 
โครงการส่งเสรมิและอนุรักษ์อตัลักษณว์ัฒนธรรมประเพณีเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 50,000 

โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นในชุมชน 

- - - - 100.00% 50,000 

 
 
 



หน้า  37/39 
 

    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 200,000.00 199,400.00 200,000.00 200,000 -100.00% - 
โครงการกาดหมั้วครัวฮอม 108,900.00 16,900.00 - - 0.00% - 
โครงการธรรมสญัจร - 6,000.00 - - 0.00% - 

ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 4,000.00 1,550.00 - 20,000 0.00% 20,000 
รวมค่าใช้สอย 1,210,668.00 1,205,374.00 1,166,109.00 1,205,000 875,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,210,668.00 1,205,374.00 1,166,109.00 1,205,000 875,000 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ - - 28,403.15 30,000 66.67% 50,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ - - 28,403.15 30,000 50,000 

รวมงบลงทุน - - 28,403.15 30,000 50,000 
งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 115,000.00 95,000.00 85,000.00 95,000 0.00% 95,000 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ - - 160,000.00 160,000 -100.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 115,000.00 95,000.00 245,000.00 255,000 95,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 115,000.00 95,000.00 245,000.00 255,000 95,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,325,668.00 1,300,374.00 1,439,512.15 1,490,000 1,020,000 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย 
หมวดอื่น (03) 

 

โครงการวิถเีกษตรชุมชนโคนมสันกําแพง - - - 200,000 0.00% 200,000 
โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 200,000.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 200,000.00 - - 200,000 200,000 
รวมงบดําเนินงาน 200,000.00 - - 200,000 200,000 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 200,000.00 - - 200,000 200,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,090,727.00 1,918,284.00 2,032,883.15 2,620,000 2,286,600 

แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  

งบกลาง  
งบกลาง  

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,938,266.67 1,938,266.67 2,496,097.06 2,753,580 1.50% 2,794,810 
ค่าชําระดอกเบีย้ 336,512.08 344,593.54 493,925.01 580,400 -7.21% 538,570 
เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 470,258.70 500,935.20 395,793.00 408,530 15.42% 471,510 
เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส ์ 202,000.00 217,000.00 213,000.00 252,000 -4.76% 240,000 
สํารองจ่าย 454,689.00 145,737.00 342,706.20 5,485,030 -75.89% 3,212,580 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 583,056.79 773,107.25 686,340.09 697,160 33.91% 933,600 
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    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง

(%) ปี 2559 
เงินช่วยพิเศษ - - - 10,000 200.00% 30,000 
เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 968,201.00 1,140,895.00 1,273,848.00 1,290,800 3.66% 1,338,000 
เงินบําเหนจ็ลูกจ้างประจํา - - - - 100.00% 282,100 

รวมงบกลาง 4,952,984.24 5,060,534.66 5,901,709.36 11,477,500 9,841,170 
รวมงบกลาง 4,952,984.24 5,060,534.66 5,901,709.36 11,477,500 9,841,170 
รวมงบกลาง 4,952,984.24 5,060,534.66 5,901,709.36 11,477,500 9,841,170 

รวมแผนงานงบกลาง 4,952,984.24 5,060,534.66 5,901,709.36 11,477,500 9,841,170 
รวมทุกแผนงาน 65,475,013.79 66,657,037.85 78,706,140.02 96,540,000 98,900,000 

 



 
 
 
 
 

•   แผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 98,900,000 บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 17,440,100 บาท

 งบบุคลากร รวม 12,463,100 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท

  เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา  
เดือนละ 16,500 บาท/คน 

 

  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  

เดือนละ 8,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน 2 อัตรา เดอืนละ 6,000 บาท/คน 

 

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี  

เดือนละ 8,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน 

 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล จํานวน 216,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท 
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  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 1,620,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  

จํานวน 10 คน เดือนละ 10,500 บาท/คน เป็นเงิน 1,260,000 บาท 
 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 16,500 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท 

 

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 13,500 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท 

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,391,100 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,294,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 511,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม 
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  และเงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 243,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รอง

ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 
บาท จํานวน 3 ตําแหน่ง และเงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 
เดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2556) 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 360,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,875,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 106,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 
 



หน้า 3/80 
 

 งบดําเนินงาน รวม 4,707,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 468,000 บาท

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 150,000 บาท

  1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้ซ่ึงปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจตราผู้ละเมิดข้อบังคับ ค่าสํารวจเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ค่าสํารวจความคิดเห็นหรือมีการวิจัย ฯลฯ เงินค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของกรรมการประเมินผล
งานของพนักงานเทศบาล การประเมินบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตามที่กฎหมาย หนังสือส่ังการ
กําหนด 

 

  2) ประเภทเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตั้งไว้ 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ 

ข้าราชการ หรอืพนกังานส่วนท้องถิ่น ผู้ดําเนินการคัดเลือก 
 

  3) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว้ 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)  

แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกจิ  
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

  ค่าเบ้ียประชุม จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภาเทศบาล

ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และอนุกรรมการ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเพื่อกิจการของ
สภาเทศบาล 

 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ 

 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาล 

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  

และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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  ค่าใช้สอย รวม 2,071,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 815,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ  

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสมัครสมาชิกวารสาร ค่าสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ จํานวน 355,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่ารับรองในการ

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ พิธีทางศาสนา โดยสามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ 

 

  1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 230,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน  

เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ซ่ึงร่วมต้อนรับ ฯลฯ  
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริง  
ของงบประมาณปีที่ล่วงมาโดย ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจา่ยขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

 

  2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

ตั้งไว้ 25,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่
ซ่ึงเข้าประชุม ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ  
ที่จําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 

 

  3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ งานรัฐพิธี และ 

พิธีทางศาสนา ฯลฯ 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 751,000

   ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  

จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 
 

   ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจา้งที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ  

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือ  
เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือกและมสิีทธิตามระเบียบที่        
ทางราชการกาํหนด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการ เผยแพร่

ผลงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส ฯลฯ เนื่องในโอกาส
วันเทศบาล (24 เมษายน) เป็นค่าจตุปัจจัยไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของประชาชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที ่มท 0214/ว1344
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว935 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภา

เทศบาลและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิกภาเทศบาลตําบล 
สันกําแพง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดทําแผ่นพับ เอกสาร 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกฎหมายแก่ประชาชน
และเยาวชน 

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้ความรู้  
ด้านกฎหมาย แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้าย แผ่นพับ ในการประชาสัมพันธ์   

การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และ      
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
หรือ สมาชิกวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์เทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ 

www.sankamphaeng.com ให้มีการปรับเปล่ียนเพิ่มรูปแบบที่เหมาะสม
กับการใช้งาน ในด้านพื้นที่ใช้สอยของเว็บไซต์ เพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
และอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดทําเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347       
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่กิจกรรมศูนย์ข้อมูลอาเซียน จํานวน 206,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กิจกรรมศูนย์อาเซียนประจําเทศบาล

ตําบลสันกําแพง โดยการจัดเตรียมข้อมูลส่ือประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ 10 ประเทศอาเซียน ให้มีความพร้อม
ในการบริการประชาชน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ จัดทําส่ือ 
และเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ประชาสัมพันธ์อาเซียน และ        
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541   
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ และจัดทํา          

ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง 
และประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน  

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

 

   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา พานพุ่ม ฯลฯ  

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุด

เสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
สําเนา ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 810,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 270,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม 

กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์
บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ สํานักงานเทศบาล หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการสภาเทศบาล การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ จัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล งานพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน
ราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือสําหรับใช้ในห้องน้ํา      

ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า  
จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต ์

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ 
 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 
 

  วัสดุดนตรี จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรี สําหรับใช้ในกิจกรรมของ ห้องฝึกซ้อมดนตรี 

ศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น กลอง, ฉ่ิง, ฉาบ, กรับ, โหม่ง,  
ไม้ตีกลอง ฯลฯ 

 

  วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด -เปิดแก๊ส, มิเตอร์นํ้า, มิเตอร์

ไฟฟ้า ฯลฯ 
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,358,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน ถนนคนเดินสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ฯลฯ 
 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงาน ฯลฯ  

  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 180,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทใ์นสํานักงาน ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์สํานักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

  ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร 

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 68,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าบริการเพื่อทําเว็บไซด์ 

(Web Site) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ค่าระบบส่ือสารการใช้
วงจร DSL VPN สําหรับใช้เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของงานทะเบียนราษฎร เป็นรายเดือน ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร และระบบสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 

 

 งบลงทุน รวม 150,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 งบรายจา่ยอื่น รวม 50,000 บาท

  รายจ่ายอืน่ รวม 50,000 บาท

  รายจ่ายอื่น จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น

ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
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 งบเงนิอุดหนุน รวม 70,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 70,000 บาท

  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 30,000 บาท

  1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสันกําแพง ตั้งไว้ 30,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดซ้ือจัดจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2559 
(ผ่านมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอํานาจให้แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558)  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

  1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง ตั้งไว้ 40,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้แก่ที่ทําการปกครอง

อําเภอสันกําแพง 
 

    - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ  จํานวน 40,000 บาท 

 (ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอสันกําแพง) 
(ผ่านมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดบัจังหวัด ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,605,600 บาท

 งบบุคลากร รวม 4,537,900 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,537,900 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,803,300 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 69,300 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 

เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 400,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง   

ค่าจ้างประจํา 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,094,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 102,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 งบดําเนนิงาน รวม 1,044,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง 
 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงานเทศบาล  
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  

  ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 75,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 325,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง    
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ        
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 55,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

   โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เช่น การคัดลอกข้อมูล การจัดทําแผนที่แม่บท การสํารวจข้อมูลภาคสนาม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างที่จําเป็นเกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็น
การจูงใจแก่ผู้เสียภาษี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ    
ที่จําเป็นเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ยานพาหนะ ฯลฯ
 

  ค่าวัสด ุ รวม 389,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  

กระดาษถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ ฯลฯ 
 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าถ้วย ชาม ถ้วยกาแฟ นํ้าดื่ม ฯลฯ  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมค์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน ยางนอก นางใน หัวเทียน ฯลฯ 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 7,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม เทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ  
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 งบลงทุน รวม 23,700 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,700 บาท

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  

(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,700 บาท  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  
     - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า    

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ    
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

 

    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง 
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 38) 

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
•   แผนงานการรักษาความสงบแผนงานการรักษาความสงบ

ภายในภายใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ รวม 555,300 บาท

 งบบุคลากร รวม 352,300 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 352,300 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 211,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา   
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 งบดําเนนิงาน รวม 180,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  180,000

   โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์

ภารกิจงานเทศกิจ การออกสํารวจ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สํารวจ
พ้ืนที่/ทางสาธารณะ ที่มีการวางหรือจําหน่ายสินค้า ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
การออกเก็บป้ายโฆษณาใบปลิว โบรชัวร์ ที่ติดประกาศในเขตเทศบาลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการสํารวจข้อมูล      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบการติดป้ายในที่สาธารณะ เป็นค่า

จัดทําโครงป้าย และวัสดุอุปกรณ์สําหรับปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอก
เส้นทางการเดินทาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 งบลงทุน รวม 23,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน   
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย 

     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6MB สําหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

     - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาด            

ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
     2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ       
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

     3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ                 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า          

1 TB จํานวน 1 หน่วย 
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T    

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด           

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในภารกิจของงานเทศกิจ โดยจัดหา 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 8) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย รวม 4,112,400 บาท

 งบบุคลากร รวม 2,015,400 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,015,400 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 434,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา    
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 435,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 13,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 894,800 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 งบดําเนนิงาน รวม 1,985,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุด ราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 

 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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  ค่าใช้สอย รวม 1,380,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง

เหมาบริการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  980,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคําส่ังให้
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม 
ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้ารับการอบรม
สัมมนาหรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ จัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ และฝึกซ้อมแผนฯ ให้เป็นไป
ตามรูปแบบและแนวทางที่กําหนด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 
 



หน้า 19/80 
 

   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ กระจกโค้งและป้ายเตือนบริเวณจุดเส่ียง ป้องกันและลดความ
สูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดเวทีประชาคม     
ในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเส่ียงในชุมชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบริเวณ 
จุดเส่ียง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ  
เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยทุก 3 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรทบทวน จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 

หลักสูตรทบทวน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 ให้ครบร้อยละ 2 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ 
อปพร.ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นค่าเครื่องแต่งกาย และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ การจัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับสาธารณภัย และการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําหมู่บ้าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล จํานวน 600,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจํา

ตําบล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติ 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจําวัน  
ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาล เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ 
ค่าจัดซ้ือวัสดุ เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องแบบ สําหรับผู้ปฏิบัติการ ค่าวัสดุ
การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่าย     
ในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้  
พัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันกําแพง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุและสั่งการ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจําศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ

และส่ังการของเทศบาลตําบลสันกําแพง ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทาํเอกสาร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน    

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์      

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะ เครื่องสูบนํ้า เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 560,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม 

กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษทิชชูห้องน้ํา ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงขา้วไฟฟ้า  

ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกนํ้าร้อน 
กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 300,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ 
 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 

 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
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  วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการดับเพลิง เช่น เส้ือชูชีพ วัสดุ

อุปกรณ์กู้ชีพ เส้ือกั๊กสะท้อนแสง เส้ือ กางเกง เข็มขัด หมวก รองเท้า ฯลฯ 
 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 
 

  วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สลิง ผ้าใบ ตัวเซฟเชือกโรยตัว ท่อดูดนํ้า 

หัวฉีดนํ้า สายดับเพลิง ฯลฯ 
 

  วัสดุอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เชน่ แถบกั้นเขตห้ามเข้าสะท้อนแสง ฯลฯ  

 งบลงทุน รวม 112,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท

  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

   ค่าซ้ือตู้ล็อคเกอร์ จํานวน 12,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู ขนาด 91.6 x 45.7 x 183 

เซนติเมตร จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท งบประมาณ 12,000 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ซ่ึงสามารถจัดหาไดต้ามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 13,124,600 บาท

 งบบุคลากร รวม 2,319,600 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,319,600 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,365,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา    
ที่เป็นคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง

การศึกษา เดือนละ 5,600 บาท 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 716,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 82,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 งบดําเนนิงาน รวม 2,033,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิก

ได้ตามระเบียบฯ 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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  ค่าใช้สอย รวม 1,170,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดย

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  370,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือ
บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกองการศึกษา ฯลฯ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย     
ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกาํหนด ฯลฯ          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 

   โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด 

ประกวดทักษะ การแสดง นิทรรศการและการแสดงต่างๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ เป็นค่าจัดซ้ือของเล่น ตุ๊กตา ของขวัญ รางวัล ขนม ลูกโป่ง อาหาร 
เครื่องดื่ม ป้ายค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์เด็กเล่น ค่าตอบแทน วงดุริยางค์ ค่าตอบแทนผู้ถือป้าย ค่าบํารุง
สถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ  
จัด เตรียมงาน  สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น    
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย             
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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   โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนสําหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เด็กนักเรียน
ในระดับปฐมวัย พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองการศึกษา , ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ พัดลม 
อ่างล้างจาน เครื่องทํานํ้าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 695,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  

 - กระดาษต่างๆ ตะแกรง ชั้นวางเอกสาร กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดาน
ดํา กระดานไวท์บอร์ด ป้าย ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง 
หรือแขวน แผงกั้นห้อง (Partition) เครื่องเขียน สมุด ซองจดหมาย คลิป
บอร์ด ส่ิงพิมพ์ ธงต่างๆ ฯลฯ 
 - หนังสือพิมพ์และวารสารสําหรับสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น สายไฟ สายไมค์ สายลําโพง หลอดไฟ ปล๊ักไฟ 

แบตเตอรี่แห้ง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เสาอากาศ เครื่องรับ
โทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมล์ลอย เครื่องชาร์ท ถ่าน ลําโพง ลําโพงสนาม 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องเล่นดีวีดี พัดลม ฯลฯ 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง

ห้องน้ํา กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า นํ้าดื่ม 
ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถาด นํ้าดื่ม ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการงานกองการศึกษา 
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  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย เครื่องเจียร์ 

เครื่องตัดเหล็ก ไขควง ฯลฯ 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมค์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน ยางนอก นางใน หัวเทียน ฯลฯ 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ 
 

  วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าเขียนป้าย เชือก ค่าล้างอัดรูป 

แฟลต เลนส์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง และการประชาสัมพันธ์
อื่นๆ ของเทศบาล 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD / CD-RW ดิสก์เก็ต แผ่นโปรแกรมต่างๆ ค่าตลับผง

หมึก คีย์บอร์ด เม้าส์ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการกองการศึกษา 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์ออกกําลังกายหรือสถานที่เต้นแอโรบิค ฯลฯ 
 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ฯลฯ  

  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทใ์นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการติดต่อราชการต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
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 งบลงทุน รวม 100,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 

 

 งบเงนิอุดหนุน รวม 8,672,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 8,672,000 บาท

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,672,000 บาท

  1) อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

ตั้งไว้ 8,492,000 บาท

    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับ    
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 5 แห่ง    
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 
จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาท) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือซักซ้อม   
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559 ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

     โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 
      (1)  โรงเรียนบ้านสันกําแพง จํานวน 1,501 คน เป็นเงิน 6,004,000 บาท 
      (2)  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จํานวน 205 คน เป็นเงิน 820,000 บาท 
      (3)  โรงเรียนวัดบ้านน้อย จํานวน 114 คน เป็นเงิน 456,000 บาท 
      (4)  โรงเรียนวัดสันโค้ง จํานวน 56 คน เป็นเงิน 224,000 บาท 
      (5)  โรงเรียนวัดทรายมูล จาํนวน 64 คน เป็นเงิน 256,000 บาท 
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
      (1)  โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์ จํานวน 183 คน เป็นเงิน 732,000 บาท 
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  2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง ตั้งไว้ 180,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้แก่

โรงเรียนในเขตเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

     (1) โรงเรียนสันกําแพง 
      - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ กิจกรรมสอนเสริม 

   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  จํานวน 40,000 บาท 
     (2) โรงเรียนบ้านสันกําแพง 
      - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  จํานวน 30,000 บาท 
     (3) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์ 
      - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  จํานวน 30,000 บาท 
     (4) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง 
      - โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  จํานวน 20,000 บาท 
     (5) โรงเรียนวัดบ้านน้อย 
      - โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  จํานวน 20,000 บาท 
     (6) โรงเรียนวัดสันโค้ง 
      - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดสันโค้ง  จํานวน 20,000 บาท 
     (7) โรงเรียนวัดทรายมูล 
      - โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีไทย  จํานวน 20,000 บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,184,740 บาท

 งบบุคลากร รวม 1,437,800 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,437,800 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,317,800 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูผู้ช่วย 

จํานวน 4 คน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอดุหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 งบดําเนนิงาน รวม 5,581,040 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครูผู้ช่วย ของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  ค่าใช้สอย รวม 993,200 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  993,200

   โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่ 
จบการศกึษาระดับอนุบาล 3 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าแต่งหน้าทําผม ค่าของรางวัล     
ค่าเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการเตรียมงาน การจัดงานและค่าจัดทําสูจิบัตร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกฬีาอนุบาลสัมพันธ์ ของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
ของที่ระลึก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ

นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 
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   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 873,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ให้แก่      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง             
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย รองรับ         
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ประจําปี 2559 ตามหนังสือซักซ้อม    
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

  (1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

ตั้งไว้ 441,200 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
     - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 

จํานวน 3 คนๆ ละ 3,000 บาท รวมทั้งส้ินจํานวน 9,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 7,200 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน (จํานวน 200 วันๆ ละ 60 คนๆ ละ 20 บาท)                     

จํานวน 240,000 บาท 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

  (2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคําซาว 

ตั้งไว้ 220,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ดังนี้  
     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 4 คนๆ ละ 2,000 บาท รวมจํานวน 8,000 บาท 
 

     - โครงการค่าอาหารกลางวัน (จาํนวน 280 วันๆ ละ 38 คนๆ ละ 20 บาท) 
จํานวน 212,800 บาท 

 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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  (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
วัดสันโค้ง 

ตั้งไว้ 211,200 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ดังนี้  
     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 คนๆ ละ 2,000 บาท รวมจํานวน 4,000 บาท 
 

     - โครงการค่าอาหารกลางวัน (จาํนวน 280 วันๆ ละ 37 คนๆ ละ 20 บาท) 
จํานวน 207,200 บาท 

 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 4,557,840 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล     

สันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จํานวน 2 ภาคเรียน) 
ที่เมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองและหมดไป เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม 
ส่ือ โปสเตอร์ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ 

 

     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 15,000 บาท  
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 10,000 บาท  
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 10,000 บาท  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น เครื่องเล่นวีซีดี ลําโพงสนาม สายไฟ ปล๊ักไฟ    

เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล   
สันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ตําบลสันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง                
(จํานวน 2 ภาคเรียน) ที่เมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองและหมดไป  
เช่น จาน ถ้วย ช้อน ถาดหลุม แก้วนํ้า แปรงฟัน ยาสีฟัน นํ้ายาล้างจาน 
นํ้ายาล้างห้องน้ํา อุปกรณ์ทําความสะอาด ผ้าเช็ดหน้า กระติกนํ้าร้อน  
ขันน้ํา ผ้าห่ม เบาะ ที่นอน หมอนหนุน นํ้าดื่ม ฯลฯ 

 

     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 25,000 บาท  
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 20,000 บาท  
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 20,000 บาท  
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  ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,337,840 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก       

ป.1 - ป.6 ในเขตเทศบาล จํานวน 9 แห่ง (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 
10 มิถุนายน 2557 คนละ 7.37 บาท/วัน) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 

    (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา  
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม่) 

    โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 260 วัน 
     (1) โรงเรียนบ้านสันกําแพง จํานวน 1,501 คน เป็นเงิน  2,876,216.20  บาท 
     (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จํานวน  205  คน เป็นเงิน    392,821.00  บาท 
     (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย จํานวน  114  คน เป็นเงิน    218,446.80  บาท 
     (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง จํานวน   56   คน เป็นเงิน    107,307.20  บาท 
     (5) โรงเรียนวัดทรายมูล จํานวน   64   คน เป็นเงิน    122,636.80  บาท 
     (6) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์ จํานวน  183  คน เป็นเงิน    350,664.60  บาท 
    โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 260 วัน 
     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 60 คน   เป็นเงิน  114,972.00  บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 280 วัน 
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 38 คน เป็นเงนิ  78,416.80  บาท 
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 37 คน เป็นเงิน  76,353.20  บาท 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล 

สันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จํานวน 2 ภาคเรยีน) 
ที่เมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองและหมดไป เช่น แผ่น CD/CD-RW เมมโมร่ีชิป 
สายเคเบิล เม้าส์ ฮาร์ดดิสก์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลําโพงคอมพิวเตอร์ 
แผ่นกรองแสง ไมโครเอสดีการ์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล CD-DVD 
Drive ตลับหมึก คีย์บอร์ด เม้าส์ Wireless USB Adapter แผ่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ External Hard Disk เครื่องสํารองไฟ    
เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ 

 

     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 20,000 บาท  
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 15,000 บาท  
     (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 15,000 บาท  

  วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะของเด็กนักเรียน 

เช่น บล๊อกไม้ฝึกทักษะ ชุดจับคู่พยัญชนะไทย ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 
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 งบลงทุน รวม 165,900 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,900 บาท

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

  ค่าซ้ือโทรทัศน์ สําหรับเป็นส่ือการเรียนการสอน จํานวน 27,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียด เป็น

ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล ขนาด
จอภาพขั้นต่ํา 32 น้ิว แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight ช่อง
ต่อสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง 
และภาพยนตร์ ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component มีช่องต่อ 
Digital tuner (DVB-T2) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท งบประมาณ 
27,000 บาท มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้สําหรับเป็น
ส่ือการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

  ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด 

ไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

 

     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 
GB จํานวน 1 หน่วย 

 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 

    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 7) 
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  ค่าซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน 4,600 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,300 บาท งบประมาณ 4,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
 

     - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  
    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 28) 

 

  ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,600 บาท งบประมาณ 15,200 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

 

     - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)  
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที  
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้  
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi  
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
     - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา  
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา  
     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น 

 

   มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยจัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ             
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 44) 

 

 
 
 



หน้า 36/80 
 

  ค่าซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,100 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 3,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 

     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 52) 

 

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น ทาสี ซ่อมเปลี่ยนประตู ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ รวม 8,911,440 บาท

 งบบุคลากร รวม 4,977,940 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,977,940 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,361,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่ง 
พยาบาลวิชาชีพ 7วช เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 594,540 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 13,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,630,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 167,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินอื่น จํานวน 12,000 บาท
    ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องกําหนดให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสขุ 
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 งบดําเนนิงาน รวม 1,623,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

  1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง 
 

  2) ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษ ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา การบริการ 
ด้านสาธารณสุข สําหรับแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งไว้ 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วิชาชีพพิเศษสําหรับพยาบาล ค่าจ้างพิเศษ  
ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข  
จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงาน 
ให้แก่เทศบาล ฯลฯ 

 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลฯ ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือ  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  

  ค่าใช้สอย รวม 885,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  405,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้า
รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

 

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. และวัน อสม. แห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอบรมฟื้นฟู การจัดประชุม 

การพัฒนาศักยภาพ อสม. วัน อสม.แห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ  
แก่ อสม. ที่เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร  
ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและ           

ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร 
ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมด้านสุขภาพร่างกาย

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล     
สันกําแพง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ป่วย    

โรคความดันและเบาหวานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ทั้ง 23 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 
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   โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อตามฤดูกาล 
และมีอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อตัวใหม่ในชุมชน 

จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อตามฤดูกาลและมีอุบัติการณ์ของ       
โรคติดเชื้อตัวใหม่ในชุมชน ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ในการป้องกัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกัน

โรคติดต่อในโรงเรียน เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย การประคบ   
และการอบสมุนไพร 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เรื่องการนวดแผนไทย การประคบ และการอบสมุนไพร เป็นค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตเพื่อ 
การเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ         
โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรน่ารู้เพื่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทําสมุนไพร

เพื่อดูแลสุขภาพ เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม              
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ          
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 
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   โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงนําโรค จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

เรื่องโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลงนําโรค และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุม 

และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเส่ียง (เชิงรุก) จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมและคัดกรองสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม    
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์       

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพ่นหมอกควัน ยานพาหนะ ฯลฯ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 450,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว 

กระดาษไข วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ ฯลฯ 
 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุเบรกเกอร์ ฯลฯ 
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  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย  

ไขควง ฯลฯ 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์  

กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน  
หัวเทียน ฯลฯ 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ 
 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือเวชภัณฑ์และยา วัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล   

ปฐมพยาบาลทั้งในและนอกสํานักงาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดซ้ือ  นํ้ายากาํจัดกล่ิน นํ้ายาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายอะเบท  
นํ้ายากําจัดยุงลาย ยาคุมกําเนิด สารดับกล่ิน อีเอ็ม  
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 

 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สําหรับ 

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 

สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน  
วัดโรงธรรมสามัคคี ฯลฯ 

 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา บ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 

สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน  
วัดโรงธรรมสามัคคี ฯลฯ 
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 งบลงทุน รวม 2,138,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,138,000 บาท

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

   ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,119,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า   
3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร นํ้าหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,119,000 
บาท มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในภารกิจการ
ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดซ้ือตามบัญชี     
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

   ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 19,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ

สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรของกระบอกสูบ  
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
งบประมาณ 19,000 บาท มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว      
เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 

 งบเงนิอุดหนุน รวม 172,500 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 172,500 บาท

  เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 172,500 บาท

  1) อุดหนุน อสม. สําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตั้งไว้ 172,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน 
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในเขตเทศบาล 
จํานวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชนละ 7,500 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

     - หมู่ที่ 1 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในปัจจุบันแก่ชุมชน  จํานวน 7,500 บาท 
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     - หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 3 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท
     - หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท
     - หมู่ที่ 7 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 8 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 9 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 10 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 11 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 14 ตําบลสันกําแพง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - ชุมชนสันกําแพงปาร์ควิลล์ ตําบลสันกําแพง
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 2 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 4 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 7 ตําบลทรายมูล 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลแช่ช้าง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง 
      โครงการรณรงค์ 5ป 1ข เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
     - หมู่ที่ 8 ตําบลแช่ช้าง 
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน 7,500 บาท 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 50,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 50,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  50,000

   โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทั่วไป จํานวน 15,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้  

เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทั่วไป การประชาสัมพันธ์ การ
วางแผนการดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสารสื่อแผนพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย 
ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ (โรคเอดส์)   
และโรคระบาด 

จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกัน   
โรคติดเชื้อ (โรคเอดส์) และโรคระบาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,480,050 บาท

 งบบุคลากร รวม 5,246,250 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,246,250 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,364,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา   
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 

เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 423,450 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,266,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

 งบดําเนนิงาน รวม 2,886,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างอาคาร ค่าตอบแทน  

ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ, วิศวกร ฯลฯ 

 

 
 
 



หน้า 47/80 
 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง 
 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเช่าซ้ือให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบฯ 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนกังานเทศบาล 

และลูกจ้าง 
 

  ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,450,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ                

ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ํา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่าย 
ได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 60,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่

ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่องสั่นคอนกรีต,เครื่องตบดิน,ยานพาหนะ ฯลฯ 
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  ค่าวัสด ุ รวม 1,010,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา  

ดินสอ ฯลฯ 
 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือสําหรับใช้ในห้องน้ํา  

ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า  
จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 700,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ 
 

  วัสดเุครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ หมวกช่าง หน้ากาก ถงุมือ ฯลฯ สําหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ 
 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  

  วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด -เปิดแก๊ส, มิเตอร์นํ้า, มิเตอร์

ไฟฟ้า ฯลฯ 
 

 งบลงทุน รวม 347,800 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 347,800 บาท

  ครุภัณฑ์การเกษตร  

   ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน 16,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ เล่ือยแต่งพุ่ม ความยาวใบมีด    

22 น้ิว กําลังเครื่องยนต์ 0.73 กิโลวัตต์ / 0.99 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 16,900 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้  
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในภารกิจการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

   ค่าจัดซ้ือรถตัดหญ้าแบบล้อเข็น จํานวน 12,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถตัดหญ้าแบบล้อเข็น 3 ล้อ เครื่องยนต์ขนาด  

5.5 แรงม้า จํานวน 1 คัน งบประมาณ 12,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ในภารกจิการปฏิบัติงานของกองช่าง ซ่ึงสามารถจัดหาได ้
ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา 
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

   ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) จํานวน 33,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ

สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ     
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท 
งบประมาณ 33,000 บาท มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว  
เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยจัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย 

 

     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

 

     - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้

 

     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

 

     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

 

     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

 

     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ      

ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 
 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
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     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 

     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 

    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ   
กองช่าง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 8) 

 

   ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 9,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

     - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 

หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 
 

     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า  
ต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 

 

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จาํนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 

     - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 

    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 37) 

 

  ครุภัณฑ์อื่น  

   ค่าจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 52,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 

มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พร้อมเสา 4 น้ิว สูง 3 เมตร จํานวน 3 ชุดๆ 
ละ 17,500 บาท งบประมาณ 52,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
การติดตั้งบริเวณทางร่วมทางแยกในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง ซ่ึง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 10,325,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 1,055,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําส่ิงของต่างๆ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่าย 
ได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน ฝายนํ้าล้น ฯลฯ 
 

  ค่าวัสด ุ รวม 955,000 บาท

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ฯลฯ  

  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 700,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า 

เล่ือย ไขควง เทปวัดระยะ ฯลฯ 
 

  วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ฯลฯ  

 งบลงทุน รวม 9,270,000 บาท

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 9,270,000 บาท

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง จํานวน 116,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.2 เมตร ยาว 65 เมตรหนา 0.15 

เมตร โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 1/2559 บริเวณ ซอย 7/1 บ้านป่าเส้า หมู่ 1 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวดัเชียงใหม่ ตั้งไว้ 116,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง จํานวน 410,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 109.00 เมตร และก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั่งสองฝั่ง หนา 0.12 เมตร กว้าง 0.60 - 2.50 
เมตร ยาว 180.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกาํแพง เลขที่ 2/2559 สถานที่
ก่อสร้างบริเวณทางหลวงเทศบาลหมายเลข ชม.ถ.70-005 บ้านเหล่า-บ้าน
ป่าเส้า (ช่วงบ้านป่าเส้า) หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 410,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง บริเวณซอย 1 จํานวน 90,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 41 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 3/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 1 
บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่       
ตั้งไว้ 90,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง บริเวณลําเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 

จํานวน 258,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 100 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 4/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 258,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง จํานวน 410,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 

เมตร โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 5/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
ซอย 9, 10 บ้านเหล่า หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 410,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 6 ตําบลสันกําแพง จํานวน 953,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 370.00 เมตร และก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝั่ง หนา 0.12 เมตร กว้าง 0.25 - 0.75 
เมตร ยาว 208.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 6/2559 สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 1/1 บ้านสันเหนือ (โรงเรียนอนุบาลวัยพัฒนา) หมู่ 6 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 953,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง จํานวน 810,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 242.00 เมตร และก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั่งสองฝั่ง หนา 0.12 เมตร กว้าง 1.00 - 3.00 
เมตร ยาว 340.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง  เลขที่ 7/2559 สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 2 บ้านตลาด (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลสันกําแพง) หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 810,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง จํานวน 747,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 

0.15 เมตร โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 8/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5/2 
บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่    
ตั้งไว้ 747,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 14 ตําบล
สันกําแพง 

จํานวน 221,000 บาท

    ซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 3.40-5.00 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
609.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 
9/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 4 บ้านออน หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 221,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 1 ตําบลทรายมูล จํานวน 705,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 244.00 เมตร และก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร กว้าง 0.26 - 1.96 เมตร 
ยาว 244.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 10/2559    
สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 ตั้งแต่วัดดอนมูล 
ถึงซอย 2 บ้านดอนมูล หมู่ 1 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง        
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 705,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการขยายท่อจ่ายนํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบลทรายมูล จํานวน 200,000 บาท
    ขยายท่อจา่ยนํ้าประปาหมู่บ้าน พีวีซี ขนาด 1.5 น้ิว - 3.0 น้ิว ยาว 1,680 

เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 11/2559 
สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในหมู่บ้านสันโค้งใหม่ ต่อเนื่องจากโครงการเดิม 
หมู่ 2 ตําบลทรายมูล อาํเภอสันกําแพง จังหวดัเชียงใหม่ ตั้งไว้ 200,000 บาท
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 3 ตําบลทรายมูล จํานวน 628,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 253.00 เมตร และก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร กว้าง 0.20 - 1.40 เมตร 
ยาว 249.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 12/2559          
สถานที่กอ่สร้างบริเวณภายในหมู่บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตําบลทรายมูล    
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 628,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 4 ตําบล
ทรายมูล 

จํานวน 383,000 บาท

    ซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 
13/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงเทศบาลฯ ชม.ถ. 70-001
ภายในหมู่บ้านสันโค้งเก่า (ต่อจากโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) หมู่ 4 ตําบลทรายมูล อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 383,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 5 ตําบลทรายมูล จํานวน 939,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 300.00 เมตร และก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร กว้าง 0.60 - 2.80 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 483.00 ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 14/2559         
สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 ช่วงบ้านหัวทุ่ง 
เชื่อมต่อกับรางระบายน้ําเดิม(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 5 ตําบลทรายมูล  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 939,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตําบลทรายมูล จํานวน 782,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 324 เมตร 

โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,134 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 15/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 2 
บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 782,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 7 ตําบลทรายมูล จํานวน 448,000 บาท
    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 195 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 16/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางหลวง
เทศบาล ชม.ถ.70-008 ช่วงหน้าวัดทรายมูล หมู่ 7 ตําบลทรายมูล อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 448,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 6 ตําบล
แช่ช้าง 

จํานวน 160,000 บาท

    ซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 17/2559 สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3/1 
บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จงัหวัดเชียงใหม่  
ตั้งไว้ 160,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างพนังกันตล่ิงพังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง จํานวน 210,000 บาท
    ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพังคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.5 เมตร ยาว 21 เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 18/2559            
สถานที่ก่อสร้างบริเวณเชิงสะพานข้ามนํ้าแม่ออนบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 
ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 210,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง จํานวน 800,000 บาท
    ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 

เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 19/2559 
สถานที่ก่อสร้างบริเวณลํานํ้าแม่ออน ข้างศาลา อปพร. ประจําหมู่บ้าน    
หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่                          
ตั้งไว้ 800,000 บาท 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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งานสวนสาธารณะ รวม 120,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 120,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา

แรงงานในการทําส่ิงของต่างๆ จ้างเหมาตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ  
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท

  วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซ้ือสารเคมีที่ใช้ในการ

ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ริมแม่นํ้า ลําคลอง สระน้ํา ริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ต่างๆ     
ปุ๋ยประเภทต่างๆ พันธ์ุสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช 
เช่น ใบมีด เชือก กะลามะพร้าว ดินดํา กระถางเพาะพันธ์ุ อิฐ ผ้าใบ          
ผ้าพลาสติก ตาข่ายป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกัน
ก๊าซพิษ ฯลฯ 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,737,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 8,557,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 7,240,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 6,700,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าจ้างพ่นยายุง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานที่ศูนย์กําจัดขยะของ
เทศบาล, ที่สาธารณะ การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงาน 
ด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรมสามัคคี ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ ค่าจ้างเอกชน
บริหารจัดการขยะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร หมู่ 3 
ตําบลสันกําแพง และนําขยะไปกําจัด โดยสามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  290,000

   โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขผลกระทบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ กับแกนนําชุมชน 

หน่วยงาน/องค์กร บริษัท ห้างร้าน ร่วมรณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย 
ในการในการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย เอกสารแผ่นพับ              
ค่าสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ                
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347         
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้ เรื่อง 

การรักษาและดูแลส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์  
การวางแผนการดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์     
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนแกนนําในชุมชน      
เพื่อร่วมรณรงค์ ค่าล่วงเวลาสําหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ            
ทําความสะอาดลํานํ้า เช่น จอบ มีด คราด ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้ เรื่อง 

การลดการใช้ คัดแยกขยะ การนําไปใช้ประโยชน์ และหลีกเล่ียงการบริโภค
โดยไม่จําเป็นให้แก่ ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการดําเนินงานร่วมกับ แกนนําในชุมชน เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดซ้ือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ค่าศึกษาดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่งชุมชนเข้าประกวด/แข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่านิเทศ
ติดตามงาน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2557    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้ เรื่อง 

การรักษาและดูแลด้านสาธารณสุขและด้านส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
การรักษาความสะอาดถนนหนทางในเขตเทศบาล การประชาสัมพันธ์   
การวางแผนการดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์       
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนแกนนําในชุมชน     
เพื่อร่วมรณรงค์ ค่าล่วงเวลาสําหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ           
ทําความสะอาดลํานํ้า เช่น จอบ มีด คราด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม        
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือในการปลูกต้นไม้         

เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล อบรมให้ความรู้ เรื่องการรักษา            
และดูแลส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การวางแผน
การดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนแกนนําในชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์       
ค่าล่วงเวลาสําหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น จอบ มีด คราด ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมให้ความรู้ สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ค่าชั่งน้ําหนักรถขยะ ค่าใช้จ่ายส่งชุมชนเข้าประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการลด คัดแยกขยะ เช่น ถังขยะพลาสติกเป็นต้น การประชาสัมพันธ์   
ไวนิล การวางแผนการดําเนินงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ 3R 
ในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนแกนนําค่าอาหาร ค่าเอกสาร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 1,250,000 บาท

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ  

หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุเบรกเกอร์ ฯลฯ 
 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด  

ถังขยะ ฯลฯ 
 

  วัสดุก่อสร้าง จาํนวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย  

ไขควง ฯลฯ 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์  

กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน  
หัวเทียน ฯลฯ 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 700,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ 
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  วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซ้ือสารเคมีที่ใช้ในการ

ป้องกัน และกําจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ริมแม่นํ้า ลําคลอง สระน้ํา ริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภทต่างๆ  
พันธ์ุสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 
กะลามะพร้าว ดินดํา กระถางเพาะพันธ์ุ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ตาขา่ย
ป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ ฯลฯ 

 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ  

  วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุอื่นที่ใช้ในกิจการโรงทําปุ๋ยหมัก ลานขนถ่ายขยะ 

หรือกิจการสาธารณสุข เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส  
หัววาล์วปิด - เปิดก๊าซ ฯลฯ 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 67,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์กําจัดขยะของเทศบาล  

โรงเรือนปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาศูนย์กําจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก 

สวนสาธารณะ ฯลฯ 
 

  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงาน ศูนย์เรียนรู้การกําจดัขยะของเทศบาล 

ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์
สํานักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 

 งบลงทุน รวม 180,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
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  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 80,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต่างๆ เช่น โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก ศูนย์กําจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจําลานเท
ขยะ ฌาปนกิจสถาน ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
•   แผนงานสร้างความเข้มแข็งแผนงานสร้างความเข้มแข็ง      

ของชุมชนของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,126,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 1,620,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 1,620,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 1,620,000

   ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมและการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดประชุมสัมมนาในการดําเนินการ      

จัดเวทีประชาคม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินความพอใจต่อการดําเนินงาน
ของเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบ้ียเล้ียง 
อาหารว่าง อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553     
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งตําบล    
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม"

จํานวน 700,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งลานค้าชุมชน  
ตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม,    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป์          
ถิ่นหัตถกรรม" ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน ของ
จังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบพิบัติภัยธรรมชาติ

ที่เกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง เช่น ยากําจัดศัตรูพืช และโรคพืชต่างๆ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 21 
มีนาคม 2556 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานในการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็น 

ของเทศบาล แก่ผู้นําชุมชน, กรรมการชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน อสม.  
นักเรียนนักศึกษา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน   
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

จํานวน 80,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นค่าสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จําเป็นตามสภาพ เช่น แว่นตา  
ไม้คํ้าเดิน ซ่ึงอยู่ในความพิจารณาของแพทย์และเป็นค่าวัสดุ ซ่อมแซม         
ที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค และบริโภค ให้แก่ราษฎรที่ยากจนและ               
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เช่น คนพิการ เด็กกําพร้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีอาชีพ ขาดญาติคอยดูแล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างวิชาการ 
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร 
การอบรมทํานํ้ายา  ล้างจาน การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ แก่ผู้นําชุมชน กรรมการ
ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

ให้แก่คนพิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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   ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้
แนวคิดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกัน ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมการ
ป้องกันยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบําบัดรักษาและ  
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกจิกรรมฝึกอบรม 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ประชุมอาสาสมัครป้องกัน      
ยาเสพติดในชุมชน โดยดําเนินงานร่วมกับสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง        
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว2956  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมของสภาเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว9525 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2555 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการละเมิด   
สิทธิเด็กและสตรี 

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
กับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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   โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น 
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น  
และเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี         
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502        
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย          
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน ของ
จังหวัดเชียงใหม่)

 

 งบเงนิอุดหนุน รวม 506,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 506,000 บาท

  เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 506,000 บาท

  1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 506,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหาร งาน  

ของคณะกรรมการชุมชนในการประชุมทําแผนชุมชน การส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการกีฬา ให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 22,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

     - หมู่ที่ 1 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 3 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านเหล่า 
     - หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง โครงการการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
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     - หมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 7 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมบริหารงานคณะกรรมการ 
     - หมู่ที่ 8 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 9 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 10 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 11 ตําบลสันกําแพง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 14 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - ชุมชนสันกําแพงปาร์ควิลล์ โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล โครงการกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
     - หมู่ที่ 2 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 
     - หมู่ที่ 4 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลทรายมูล โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนบ้านสันก้างปลา 
     - หมู่ที่ 7 ตําบลทรายมูล โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลแช่ช้าง โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนป่าไผ่ หมู่ 6 
     - หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 8 ตําบลแช่ช้าง โครงการบริหารงานชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
•   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการและนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,066,600 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 730,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 580,000

   โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลเฉลิมพระ

เกียรติ "ฉําฉาเกมส์" เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ฯลฯ 
ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ห์ 
ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเตรียมงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การส่งทีมกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมออก
กําลังกายประกอบจังหวะ เช่น ค่าสมัคร ค่าส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ค่าจัดซ้ือชุดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบ้ียเลียงนักกีฬา  
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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   โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สันกําแพงยูธคัพ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ยุวชน)  

สันกําแพงยูธคัพ เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ห์  
ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน 
และค่าใช้จ่ายในการส่งทีมของเทศบาลตําบลสันกําแพงเข้าร่วมการแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน 

เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล เปตอง ฯลฯ ของ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล 
เหรียญรางวัล โล่ห์ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายในการส่งทีมของเทศบาลตําบลสันกําแพงเข้า
ร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 
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   โครงการเทศบาลตําบลสันกําแพงมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและฝึกซ้อมกีฬาให้แก่เยาวชน และ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีาเทเบิลเทนนิสให้แก่ยุวชน 

เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพงและพื้นที่ใกล้เคียง 
เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ห์ ใบประกาศนียบัตร  
ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 
ในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการแข่งขันออกกําลังกายเข้าจังหวะประกอบเพลง จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันออกกําลังกายประกอบเพลง 

เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2589 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่

ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ 
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  ค่าวัสด ุ รวม 100,000 บาท

  วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสําหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 

สันกําแพง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเทนนิส    
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ห่วงยาง เชือกกระโดด ดาบสองมือ 
ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 

 

 งบลงทุน รวม 336,600 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 336,600 บาท

  ครุภัณฑ์กีฬา  

   ค่าซ้ือเครื่องออกกําลังกายในร่ม จํานวน 336,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายในร่ม จํานวน 7 รายการ 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 366,600 บาท ดังนี้
 

  1) เครื่องวิ่งไฟฟ้า มีระบบขับเคลือ่นขนาดมอเตอร์ 1.5 CHP ด้วยระบบดิจิตอล  
หน้าจอระบบ LED 3 ช่อง ขนาดเครื่อง 175 x 70 x 136 เซนติเมตร รับน้ําหนักผู้ใช้
สูงสุด 110 กิโลกรัม น้ําหนักเครื่อง 73 กิโลกรมั จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 26,900 บาท 
งบประมาณ 53,800 บาท 

  2) เครื่องเดินวงร ีมีความยาวของที่เหยยีบ 33 เซนติเมตร แรงต้าน 4.5 กิโลกรัม  
ขนาดของรอบปั่น 21 เซนติเมตร รองรบัน้ําหนักผู้เล่นได้สูงสดุ 110 กิโลกรัม  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท งบประมาณ 39,800 บาท 

  3) เครื่องจักรยานนั่งปั่น ขนาด 90 x 53 x 119 เซนติเมตร นําหนัก 25 กิโลกรัม  
รองรับน้ําหนกัผู้เล่นได้สูงสุก 110 กิโลกรัม การแสดงผล LCD พร้อมฟงัก์ชั่น 
ผ่านหน้าจอ จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,900 บาท งบประมาณ 53,700 บาท 

  4) ชุดดัมเบลลูกตุม้สีเทา พร้อมชัน้วาง 11 ขนาด 22 อัน มีขนาดตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัม 
ไปจนถึง 10 กิโลกรัม จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 29,700 บาท งบประมาณ 59,400 บาท 

  5) ม้านั่งบริหารแนวราบ โครงสร้างเหล็กเหลี่ยม ขาด 46 x 46 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 
โดยประมาณ มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย โครงเหล็กเคลือบสีอิมพ็อกซี่ผง สีดํา จํานวน 
2 ตัวๆ ละ 7,900 บาท งบประมาณ 15,800 บาท 

  6) ม้าบริหารดัมเบลปรับเอนกประสงค์ ปรับระดับพนักพงิได้ 12 ระดับ มีล้อสะดวก 
ในการเคลื่อนยา้ย โครงเหลก็เคลือบสีอิมพ็อกซี่ผง สีดํา จํานวน 2 ตัวๆ ละ 15,700 บาท 
งบประมาณ 31,400 บาท 

  7) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ขนาด 189 x 207 x 204 เซนติเมตร รองรับน้ําหนกัผู้ใช้ได้ 150 
กิโลกรัม ที่นั่งสามารถปรับได้ 4 ระดับ พนักพงิที่สามารถปรับขาได้ 5 ระดบั ระบบ
ตัวเครื่อง Functional Trainer with Leg Press & VKR Station จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 82,700 บาท 

    ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการประชาชน สําหรับใช้ในการออกกําลังกายประจําศูนย์
ออกกําลังกายเทศบาลตําบลสันกําแพง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์



หน้า 72/80 
 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 1,020,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 875,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 855,000

   โครงการวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าปัจจัย 

เครื่องไทยทาน ดอกไม้ธูปเทียน ป้ายต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ
เตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ามงกุฎ 
สายสะพาย เงินรางวัล ถ้วยรางวัล สลุงดอกไม้ ของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย 
และค่าจ้างแต่งหน้าพิธีกร ผู้ถือป้าย ผู้น่ังรถขบวน และผู้เชิญรางวัล ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง วงดนตรี และมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ คูเลอร์ ค่าตอบแทน 
วงดุริยางค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีรดน้ําดําหัว ค่าจ้างเหมาจัดทําพิธี
ทางศาสนา ค่าจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้ในการ
จัดเตรียมงาน จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร และ
สูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน 12 สิงหามหาราชินี เช่น  

ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ และฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าป้าย ค่าวุฒิบัตร 
ค่าโล่ห์รางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 
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   โครงการวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช เช่น ค่าพระ

บรมฉายาลักษณ์และฐานที่ตั้ง ธง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียม
และตกแต่งสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น 

ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและพิธีกร ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมประกวด ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล มงกุฎ 
สายสะพาย ขันดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง วงดนตรี และมหรสพต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  
ค่าเช่าเวที เต็นท ์โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86

พรรษามหาราชา เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ 
ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าเช่าเครื่องเสียง วงดนตรีและมหรสพต่างๆ ค่าเช่าเวที 
ค่าบํารุงสถานที ่ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรยีมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทน 
ผู้ถือป้ายนําขบวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมงาน เอกสาร
ประกอบการประชุม สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 

 

   โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีสันกําแพง จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรม โครงการสืบสานงานศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และของดีสันกําแพง เช่น ค่าสนับสนุนการจัดจําหน่าย 
สินค้า OTOP ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประกวดนางงาม ค่าวัสดุอุปกรณ์
สํานักงานที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม)่ 
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   โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

เช่น ค่าซ้ือขี้ผ้ึง ค่าจัดทําแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ คูเลอร์ 
แก้วนํ้า ค่าประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้ในการเตรียมงานและ
จัดทําสูจบัิตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น เช่น การฝึกอบรม การแสดงสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ให้แก่เยาวชนและประชาชน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลตําบล      
สันกําแพง 

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหม  
ผ้าฝ้าย และผ้าพ้ืนเมือง เช่น การแสดงสาธิต การฝึกอบรม ให้แก่เยาวชน 
และประชาชน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น       
ในชุมชน 

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพงได้
ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรม ต่อยอดการเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลสันกําแพง และกองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ พัดลม อ่างล้างจาน 
เครื่องทํานํ้าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องขยายเสียง ยานพาหนะ ฯลฯ 

 

 งบลงทุน รวม 50,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 งบเงนิอุดหนุน รวม 95,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 95,000 บาท

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 95,000 บาท

  1) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการงานไม้ดอกไม้ประดับ ให้แก่ที่ทํา

การปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
(ผ่านมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558)   
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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  2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง ตั้งไว้ 75,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้แก่ที่ทําการปกครอง

อําเภอสันกําแพง 
 

       - โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีสันกําแพง จํานวน 30,000 บาท 
       - โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 15,000 บาท 
       - โครงการงานประเพณีสงกรานต์อําเภอสันกําแพง จํานวน 10,000 บาท  
       - โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 20,000 บาท  
    (ผ่านมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558)  
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด
เชียงใหม่) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 200,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 200,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  200,000

   โครงการวิถีเกษตรชุมชน โคนมสันกําแพง จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการวิถีเกษตรชุมชน  

โคนมสันกําแพง ของหมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ 6 หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการเสริมสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน ของ
จังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง 
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แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม 9,841,170 บาท

 งบกลาง รวม 9,841,170 บาท

  งบกลาง รวม 9,841,170 บาท

  ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,794,810 บาท

  1) เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ตั้งไว้ 1,938,270 บาท
    เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวนทั้งส้ิน 29,049,500.- บาท  

ตามสัญญากู้ประจํา ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดที่ 10  
(จากจํานวนทั้งส้ิน 15 งวด) โดยชําระเป็นเงินต้น จํานวน 1,938,267 บาท 

  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ให้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 856,540 บาท
    2.1)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ  

 จํานวนทั้งส้ิน 6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229/45/2556       
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีที่ 3 (จากจาํนวนทั้งส้ิน 10 ปี)                    
 โดยชําระเป็นเงินต้น จํานวน 591,804 บาท 

    2.2)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ 
 จํานวนทั้งส้ิน 2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283/99/2556  
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ปีน้ีปีที่ 2 (จากจํานวนทั้งส้ิน 10 ปี)  
 โดยชําระเป็นเงินต้น จํานวน 264,736 บาท 

  ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 538,570 บาท

  1) เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ตั้งไว้ 300,000 บาท
    เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวนทั้งส้ิน 29,049,500.- บาท  

ตามสัญญากู้ประจํา ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดที่ 10 
(จากจํานวนทั้งส้ิน 15 งวด) โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 300,000 บาท 

  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงนิกู้ให้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 238,570 บาท
    2.1)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ 

 จํานวนทั้งส้ิน 6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229/45/2556  
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีที่ 3 (จากจาํนวนทั้งส้ิน 10 ปี)  
 โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 157,880 บาท 

    2.1)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ 
 จํานวนทั้งส้ิน 2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283/99/2556  
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ปีน้ีปีที่ 2 (จากจํานวนทั้งส้ิน 10 ปี)  
 โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 80,690 บาท 
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  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 471,510 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย  

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่ 

ผู้ป่วยเอดส์ ตามภารกิจ ถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 
และนอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1381  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  สํารองจ่าย จํานวน 3,212,580 บาท
    เพื่อใช้จ่ายในกรณีสาธารณภัยจําเป็นได้ตามความเหมาะสมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 

 

  รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จํานวน 933,600 บาท

  1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 113,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2538 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2552 ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง 
ประจําปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม เงินสมทบ  
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

 

  2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 410,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

  3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 330,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดว่นที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
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  4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ตั้งไว้ 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ดังนี้  
    4.1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายสัญญาณจราจร ทาสี ตีเส้นจราจรทางข้าม

ถนนในเขตเทศบาล จัดทําแผงกั้นจราจร ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท 
โดยพิจารณาจ่ายจากค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 

 

    4.2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้นจราจร ทางข้ามถนนในเขตเทศบาล       
ค่าจัดทําป้ายสัญญาณจราจร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้        
ในกิจการจราจร ฯลฯ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง            
โดยดําเนินงานร่วมกับสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง จํานวน 50,000 
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก           
ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 

 

  เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
    ประเภทเงินช่วยค่าทําศพ  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่เสียชีวิต 

ในระหว่างรับราชการ 
 

  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,338,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจําปี  
(ไม่รวมรายได้จากพันบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)       
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว56 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 

 

  เงินบําเหนจ็ลกูจ้างประจํา จํานวน 282,100 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติ / บําเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจํา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2552 

 

 



 
 
 
 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25255599 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000    756,000 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/
รองนายก 240,000    240,000 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 
   

240,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

216,000 
   

216,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1,620,000    1,620,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน 6,294,000 2,803,300 211,000 434,200 1,365,000 1,317,800 2,361,700
 

2,364,400
  

17,151,400 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 511,200 69,300 21,300 21,300 88,500 88,500  88,500   888,600 

เงินประจําตําแหน่ง 243,600 67,200 67,200 109,200  67,200   554,400 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 360,500 400,500 435,500 594,540
 

423,450
  

2,214,490 

เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา  13,600 13,600    27,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,875,600 1,094,900 108,000 894,800 716,400 108,000 1,630,500  2,266,700   8,694,900 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 106,200 102,700 12,000 216,000 82,500 12,000 167,900
 

36,000
  

735,300 

เงินอื่นๆ  12,000    12,000 

เงินวิทยฐานะ     - 
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แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000 

 
20,000

  
170,000 

ค่าเบี้ยประชุม 30,000    30,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 40,000 20,000 20,000 30,000 140,000  30,000   280,000 

ค่าเช่าบ้าน 168,000 105,000 48,000 48,000  186,000   555,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 100,000 25,000 20,000 30,000 60,000  30,000   345,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 815,000 75,000 300,000 750,000 380,000  1,450,000 50,000 50,000 6,700,000   10,570,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 355,000    355,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      

  
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

20,000    20,000 

  
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา 10,000    10,000 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 50,000 20,000 150,000 40,000 30,000 440,000 

  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา

50,000 55,000 10,000 15,000  30,000   160,000 

  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล 50,000 50,000 

  

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

20,000    20,000 

  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระเบียบ
กฎหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล 20,000    20,000 
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แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานด้านกฎหมายแก่
ประชาชนและเยาวชน 

30,000 
   

30,000 

  

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

20,000    20,000 

  

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์เทศบาล
ตําบลสันกําแพง

20,000    20,000 

  
ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน

206,000    206,000 

  ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงาน
ประชาสัมพันธ์

80,000    80,000 

  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ

70,000 
   

70,000 

  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000    5,000 

  
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  200,000    200,000 

  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้
เสียภาษี

 20,000    20,000 

  

โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผน
และประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน
เทศกิจ

 150,000    150,000 

 



หน้า 4/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

  
โครงการจัดระเบียบป้ายในที่
สาธารณะ  30,000     

  
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  20,000    20,000 

  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล  50,000    50,000 

  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 20,000    20,000 

  โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 
หลักสูตรทบทวน  150,000    150,000 

  

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 20,000    20,000 

  
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจําตําบล  600,000    600,000 

  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 20,000    20,000 

  
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ
และสั่งการ  50,000    50,000 

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควัน  

20,000
   

20,000 

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  200,000    200,000 

  
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  20,000    20,000 



หน้า 5/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

  
โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง  30,000    30,000 

  
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
ปฐมวัย  30,000    30,000 

  
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่  60,000    60,000 

  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  

873,200
   

873,200 

  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ  
อสม. และวัน อสม. แห่งชาติ  150,000    150,000 

  
โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค  20,000    20,000 

  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  20,000    20,000 

  
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรค
ความดันและเบาหวาน  

25,000
   

25,000 

  

โครงการอบรมให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ตามฤดูกาลและมีอุบัติการณ์ของโรค
ติดเชื้อตัวใหม่ในชุมชน

 25,000    25,000 

  
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคติดต่อในโรงเรียน  10,000    10,000 

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย การ
ประคบ และการอบสมุนไพร 

 20,000    20,000 

 



หน้า 6/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

  
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรน่ารู้เพื่อสุขภาพ  10,000    10,000 

  

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องโรคที่เกิดจากสัตว์
และแมลงนําโรค

 20,000    20,000 

  
โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุม
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  30,000    30,000 

  
โครงการอบรมและคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เชิงรุก)  20,000    20,000 

  
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อทั่วไป  15,000   15,000 

  
โครงการอบรมป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  20,000   20,000 

  

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ (โรค
เอดส์) และโรคระบาด

 15,000   15,000 

  
โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข
ผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม   50,000   50,000 

  โครงการคลองสวยน้ําใส   40,000   40,000 

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 100,000 100,000 

  โครงการ Big Cleaning Day 
  40,000   40,000 

  โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว   10,000   10,000 

  
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste)   50,000   50,000 

 



หน้า 7/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

  

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม
และการจัดทําแผนชุมชน   50,000   50,000 

  

ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชน 
ตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมถนน
คนเดิน "สันกําแพงสานศิลป์        
ถิ่นหัตถกรรม"

  700,000   700,000 

  

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ   100,000   100,000 

  

โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของ
เทศบาล   100,000   100,000 

  

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม

  80,000   80,000 

  
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง   200,000   200,000 

  
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่คนพิการ   30,000   30,000 

  

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด

  200,000   200,000 

  
โครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน   60,000   60,000 



หน้า 8/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

  

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
และขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี

  30,000   30,000 

  

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดู
งานแก่คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสัน
กําแพง

  20,000   20,000 

  
โครงการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน   50,000   50,000 

  
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติ   150,000   150,000 

  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา
และนันทนาการ   200,000   200,000 

  
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน    
สันกําแพงยูธคัพ   

50,000
  

50,000 

  
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อม
ความสัมพันธ์ชุมชน   30,000   30,000 

  
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด   50,000   50,000 

  
โครงการเทศบาลตําบลสันกําแพงมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา   50,000   50,000 

  
โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
เทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ   

20,000
  

20,000 

  
โครงการแข่งขันออกกําลังกายเข้า
จังหวะประกอบเพลง   30,000   30,000 

  โครงการวันขึ้นปีใหม่   20,000   20,000 



หน้า 9/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ 

ค่าใช้สอย 

  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   150,000   150,000 

  โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี   
40,000

  
40,000 

  โครงการวันปิยะมหาราช   5,000   5,000 

  โครงการประเพณีลอยกระทง   150,000   150,000 

  
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวามหาราช   30,000   30,000 

  

โครงการสืบสานงานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และของดี   
สันกําแพง

  30,000   30,000 

  โครงการวันเข้าพรรษา   30,000   30,000 

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   
150,000

  
150,000 

  
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น   150,000   150,000 

  

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์อัต
ลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเทศบาล
ตําบลสันกําแพง

  
50,000

  
50,000 

  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ในชุมชน

  
50,000

  
50,000 

  
โครงการวิถีเกษตรชุมชนโคนม    
สันกําแพง   200,000  200,000 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 30,000 100,000 50,000 100,000
 

100,000 50,000 250,000 50,000 20,000
  

900,000 

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 270,000 200,000 30,000 300,000 35,000 50,000  70,000   955,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000 50,000 25,000 10,000 20,000  250,000 30,000   440,000 



หน้า 10/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบ
ดําเนินการ 

ค่าวัสดุ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 7,000 10,000 20,000 65,000  5,000 200,000   377,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)  
4,337,840

   
4,337,840 

วัสดุก่อสร้าง 10,000 5,000 50,000 20,000  700,000 50,000   835,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 50,000 20,000 50,000  150,000 150,000   460,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 70,000 300,000 150,000 100,000
 

700,000 700,000
  

2,220,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  5,000 150,000    155,000 

วัสดุการเกษตร  
20,000

 
70,000 30,000

  
120,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 7,000 5,000 50,000 10,000
   

82,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย  40,000  10,000 70,000   120,000 

วัสดุกีฬา   100,000   100,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 80,000 10,000 60,000 50,000 50,000  70,000   470,000 

วัสดุการศึกษา  60,000    60,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง  50,000    50,000 

วัสดุดนตร ี 10,000    10,000 

วัสดุอื่น 20,000 5,000  5,000 5,000 20,000   55,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 40,000 20,000
 

50,000
  

1,110,000 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 20,000 20,000
 

2,000
  

72,000 

ค่าบริการโทรศัพท์ 180,000 10,000  15,000   205,000 

ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000    80,000 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 68,000    68,000 

 



หน้า 11/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน      

  ค่าซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12,000 12,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      

  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,119,000 2,119,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร      

  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม ้ 16,900 16,900 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

  ค่าซื้อโทรทัศน์ สําหรับเป็นสื่อการ
เรียนการสอน  

27,000
   

27,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
 (แบบข้อแข็ง)  19,000    19,000 

  ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบล้อเข็น 12,500 12,500 

  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
(แบบข้ออ่อน)   33,000   33,000 

ครุภัณฑ์กีฬา      

  ค่าซื้อเครื่องออกกําลังกายในร่ม 336,600 336,600 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์      

  ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา  3,700    3,700 

  ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล  

23,000
   

23,000 

  ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน  16,000    16,000 



หน้า 12/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

  ค่าซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4,600 4,600 

  ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  15,200    15,200 

  ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,100 3,100 

  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล   23,000   23,000 

  
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

  9,900   9,900 

ครุภัณฑ์อื่น      

  ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงานแสงอาทิตย์   

52,500
  

52,500 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000 20,000 100,000 100,000  200,000 100,000 50,000   720,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง   116,000   116,000 

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 1 ตําบลสัน
กําแพง   410,000   410,000 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 
2 ตําบลสันกําแพง บริเวณซอย 1   90,000   90,000 

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 
2 ตําบลสันกําแพง บริเวณลําเหมือง
สาธารณะประโยชน์   

258,000
  

258,000 

 



หน้า 13/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง   410,000   410,000 

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 6 ตําบลสัน
กําแพง   953,000   953,000 

  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 7 ตําบลสัน
กําแพง   810,000   810,000 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง   747,000   747,000 

  
โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 14 
ตําบลสันกําแพง   221,000   221,000 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 1 ตําบลทรายมูล   

705,000
  

705,000 

  โครงการขยายท่อจ่ายน้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบลทรายมูล   200,000   200,000 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 3 ตําบลทรายมูล   628,000   628,000 

  
โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 4 
ตําบลทรายมูล   383,000   383,000 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 5 ตําบลทรายมูล   939,000   939,000 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 ตําบลทรายมูล   

782,000
  

782,000 



หน้า 14/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา    
หมู่ 7 ตําบลทรายมูล   448,000   448,000 

  
โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 6 
ตําบลแช่ช้าง   160,000   160,000 

  
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตําบล 
แช่ช้าง   210,000   210,000 

  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง   800,000   800,000 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง      

  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  100,000  80,000   180,000 

งบรายจ่าย
อื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 50,000    50,000 

งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000    30,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 8,672,000
 

95,000
  

8,807,000 

เงินอุดหนุนเอกชน  172,500  506,000   678,500 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์     - 

งบกลาง งบกลาง 

ค่าชําระหนี้เงินต้น    
2,794,810 2,794,810 

ค่าชําระดอกเบี้ย    538,570 538,570 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    471,510 471,510 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์    240,000 240,000 



หน้า 15/15 
 

 
 

แผนงาน / งาน 
 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
บริหารงาน 

คลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกัน 
ภัย 

ฝ่ายพลเรือน
และ 

ระงับอัคคีภัย

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผน

และส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว 

งาน 
งบกลาง 

งบกลาง งบกลาง 

สํารองจ่าย    3,212,580 3,212,580 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
933,600 933,600 

เงินช่วยพิเศษ    30,000 30,000 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    1,338,000 1,338,000 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา    282,100 282,100 

รวม 17,440,100 5,605,600 555,300 4,112,400 13,124,600 7,184,740 8,911,440 50,000 8,480,050 10,325,000 120,000 8,737,000 2,126,000 1,066,600 1,020,000 200,000 9,841,170 98,900,000 

 
 




