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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง 
 บัดน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสันกําแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลสันกําแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลสันกําแพง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี 

 1. สถานะการคลัง  ( ณ ปัจจุบัน ) 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 150,351,421.43 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 90,226,753.75 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 42,776,184.81 บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 จํานวน  1  โครงการ   รวม  563,000.00  บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จํานวน  34  โครงการ   รวม  14,540,711.49  บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง  จํานวน  17,043,501.32  บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 (1) รายรับจริง  จํานวน  103,702,813.32  บาท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,835,478.23 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,724,915.80 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 843,413.96 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 512,277.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จํานวน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 46,608,704.33 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 48,178,024.00 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  - บาท 
 (3) รายจ่ายจริง  จํานวน  73,430,740.71  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง จํานวน 25,597,757.17 บาท 
งบบุคลากร จํานวน 22,950,854.00 บาท 
งบดําเนินงาน จํานวน 17,462,319.54 บาท 
งบลงทุน จํานวน 128,810.95 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน - บาท 
งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,291,000.00 บาท 

 (4) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  539,476.93  บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน  580,000.00  บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  -  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 2.1 รายรับ 
 

รายรับ รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

รายได้จัดเก็บ  
 หมวดภาษีอากร 5,897,496.74 5,800,000.00 5,897,000.00
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,578,795.60 1,557,000.00 1,580,000.00
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,604,721.63 1,550,300.00 1,604,000.00
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 662,861.00 550,000.00 663,000.00
 หมวดรายได้จากทุน - - -

รวมรายได้จัดเก็บ 9,743,874.97 9,457,300.00 9,744,000.00
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    

 หมวดภาษีจัดสรร 64,862,281.43 58,159,700.00 64,863,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
64,862,281.43 58,159,700.00 64,863,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,787,230.00 57,972,000.00 58,393,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28,787,230.00 57,972,000.00 58,393,000.00

รวม 103,393,386.40 125,589,000.00 133,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
 2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ  
 งบกลาง 6,582,192.68 36,201,500 38,738,450
 งบบุคลากร 29,340,340.00 37,039,580 38,022,000
 งบดําเนินงาน 25,960,185.32 31,521,090 31,442,610
 งบลงทุน 26,130,167.00 10,996,830 14,434,940
 งบรายจ่ายอ่ืน 29,700.00 50,000 50,000
 งบเงินอุดหนุน 9,402,500.00 9,780,000 10,312,000

รวมจ่ายจากงบประมาณ 97,445,085.00 125,589,000 133,000,000
รวม 97,445,085.00 125,589,000 133,000,000
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสนักําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 29,624,100
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,018,000
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,606,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม 64,637,450
 แผนงานการศึกษา 23,915,020
 แผนงานสาธารณสุข 7,078,500
 แผนงานเคหะและชุมชน 30,482,600
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,540,500
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,620,830
ด้านการดําเนินงานอื่น 38,738,450
 แผนงานงบกลาง 38,738,450

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 133,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่
 
งบกลาง 
 

งาน 00411 รวม 
งบ งานงบกลาง  
งบกลาง 38,738,450 38,738,450 
 งบกลาง 38,738,450 38,738,450 

รวม 38,738,450 38,738,450 
 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

งาน 00111 00113 รวม 
งบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 12,172,500 5,078,200 17,250,700
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,072,000 - 3,072,000
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 9,100,500 5,078,200 14,178,700
งบดําเนินงาน 4,804,000 836,800 5,640,800
 ค่าตอบแทน 406,000 212,800 618,800
 ค่าใช้สอย 2,380,000 335,000 2,715,000
 ค่าวัสดุ 690,000 289,000 979,000
 ค่าสาธารณูปโภค 1,328,000 - 1,328,000
งบลงทุน 24,500 32,000 56,500
 ค่าครุภัณฑ์ 24,500 32,000 56,500
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น 50,000 - 50,000
 รายจ่ายอื่น 50,000 - 50,000
งบเงินอุดหนุน 20,000 - 20,000
 เงินอุดหนุน 20,000 - 20,000

รวม 17,071,000 5,947,000 23,018,000
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 9 -

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 00122 00123 รวม 
งบ งานเทศกจิ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และระงับอัคคภัีย 
 

งบบุคลากร 458,500 1,856,600 2,315,100
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 458,500 1,856,600 2,315,100
งบดําเนินงาน 120,000 2,085,000 2,205,000
 ค่าตอบแทน - 45,000 45,000
 ค่าใช้สอย 120,000 1,605,000 1,725,000
 ค่าวัสดุ - 435,000 435,000
 ค่าสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - 2,086,000 2,086,000
 ค่าครุภัณฑ์ - 2,086,000 2,086,000
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
 เงินอุดหนุน - - -

รวม 578,500 6,027,600 6,606,100
 

แผนงานการศึกษา 
 

งาน 00211 00212 รวม 

งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

 

งบบุคลากร 3,441,100 2,844,500 6,285,600
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 3,441,100 2,844,500 6,285,600
งบดําเนินงาน 1,523,000 6,383,810 7,906,810
 ค่าตอบแทน 138,000 - 138,000
 ค่าใช้สอย 870,000 1,519,800 2,389,800
 ค่าวัสดุ 435,000 4,864,010 5,299,010
 ค่าสาธารณูปโภค 80,000 - 80,000
งบลงทุน 30,000 294,610 324,610
 ค่าครุภัณฑ์ 30,000 94,610 124,610
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 200,000 200,000
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน 9,398,000 - 9,398,000
 เงินอุดหนุน 9,398,000 - 9,398,000

รวม 14,392,100 9,522,920 23,915,020
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 00221 00223 รวม 

งบ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุอื่น 

 

งบบุคลากร 6,003,500 - 6,003,500
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 6,003,500 - 6,003,500
งบดําเนินงาน 985,000 90,000 1,075,000
 ค่าตอบแทน 310,000 - 310,000
 ค่าใช้สอย 400,000 90,000 490,000
 ค่าวัสดุ 265,000 - 265,000
 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 - 10,000
งบลงทุน - - -
 ค่าครุภัณฑ์ - - -
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
 เงินอุดหนุน - - -

รวม 6,988,500 90,000 7,078,500
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 00241 00242 00243 00244 รวม 

งบ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

งบบุคลากร 6,167,100 - - - 6,167,100
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) 6,167,100 - - - 6,167,100
งบดําเนินงาน 2,888,000 1,035,000 70,000 8,392,000 12,385,000
 ค่าตอบแทน 358,000 - - - 358,000
 ค่าใช้สอย 1,660,000 80,000 20,000 7,350,000 9,110,000
 ค่าวัสดุ 870,000 955,000 50,000 985,000 2,860,000
 ค่าสาธารณูปโภค - - - 57,000 57,000
งบลงทุน 157,000 11,605,000 - 68,500 11,830,500
 ค่าครุภัณฑ์ 157,000 - - 48,500 205,500
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 11,605,000 - 20,000 11,625,000
งบรายจ่ายอื่น - - - - -
 รายจ่ายอื่น - - - - -
งบเงินอุดหนุน - 100,000 - - 100,000
 เงินอุดหนุน - 100,000 - - 100,000

รวม 9,212,100 12,740,000 70,000 8,460,500 30,482,600
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 00252 รวม 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งบบุคลากร - - 
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - 
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) - - 
งบดําเนินงาน 1,000,000 1,000,000 
 ค่าตอบแทน - - 
 ค่าใช้สอย 1,000,000 1,000,000 
 ค่าวัสดุ - - 
 ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน 16,500 16,500 
 ค่าครุภัณฑ์ 16,500 16,500 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอื่น - - 
 รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน 524,000 524,000 
 เงินอุดหนุน 524,000 524,000 

รวม 1,540,500 1,540,500 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

งาน 00262 00263 รวม 

งบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

 

งบบุคลากร - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - - -
 เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) - - -
งบดําเนินงาน 425,000 805,000 1,230,000
 ค่าตอบแทน - - -
 ค่าใช้สอย 375,000 805,000 1,180,000
 ค่าวัสดุ 50,000 - 50,000
 ค่าสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน 77,000 43,830 120,830
 ค่าครุภัณฑ์ 77,000 43,830 120,830
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -
งบรายจ่ายอื่น - - -
 รายจ่ายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - 270,000 270,000
 เงินอุดหนุน - 270,000 270,000

รวม 502,000 1,118,830 1,620,830



 - 12 -

(สําเนา) 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสนักําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65            
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ  1. เทศบัญญัติน้ีเรยีกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
ข้อ  2. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ  3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 

133,000,000  บาท 
ข้อ  4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 133,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป 29,624,100
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,018,000
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,606,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม 64,637,450
 แผนงานการศึกษา 23,915,020
 แผนงานสาธารณสุข 7,078,500
 แผนงานเคหะและชุมชน 30,482,600
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,540,500
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,620,830
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอ สันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม ่

 

รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง
(%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร   
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,600,334.25 3,828,273.46 4,121,194.84 4,000,000 3.03% 4,121,000 
 ภาษีบํารุงท้องที่ 315,069.40 347,674.35 371,128.90 400,000 -7.25% 371,000 
 ภาษีป้าย 674,157.00 819,101.00 912,373.00 900,000 1.33% 912,000 
 อากรการฆ่าสัตว์ 470,400.00 476,800.00 492,800.00 500,000 -1.40% 493,000 
 รวมหมวดภาษีอากร 5,059,960.65 5,471,848.81 5,897,496.74 5,800,000 5,897,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 10,941.60 23,474.00 12,270.50 20,000 -25.00% 15,000 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - 900.00 - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 24,351.05 19,512.90 14,753.70 20,000 -25.00% 15,000 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 992,595.00 1,030,865.00 1,054,595.00 1,300,000 -15.38% 1,100,000 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่

จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
11,300.00 8,450.00 11,850.00 12,000 0.00% 12,000 

 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 

16,200.00 14,600.00 17,400.00 10,000 70.00% 17,000 
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รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง
(%) ปี 2561 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 11,160.00 14,580.00 15,340.00 12,000 25.00% 15,000 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 6,090.00 6,640.00 5,140.00 5,000 0.00% 5,000 
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ - - 1,000.00 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 57,225.00 29,950.00 17,200.00 50,000 -60.00% 20,000 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 105,414.00 711,311.00 360,071.40 30,000 916.67% 305,000 
 ค่าปรับอื่นๆ - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - 5,000.00 10,000.00 5,000 0.00% 5,000 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 
73,550.00 55,550.00 48,800.00 70,000 -28.57% 50,000 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมิพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

500.00 - - 5,000 0.00% 5,000 

 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - 1,000 0.00% 1,000 
 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000 0.00% 6,000 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,480.30 2,735.00 2,200.00 2,000 0.00% 2,000 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 760.00 1,355.00 1,165.00 2,000 0.00% 2,000 
 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 20.00 2,050.00 1,010.00 3,000 -66.67% 1,000 
 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,318,586.95 1,929,972.90 1,578,795.60 1,557,000 1,580,000 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   
 ดอกเบี้ย 1,730,706.44 1,688,774.18 1,604,721.63 1,550,000 3.46% 1,603,700 
 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 250.00 250.00 - 300 0.00% 300 
 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,730,956.44 1,689,024.18 1,604,721.63 1,550,300 1,604,000 
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รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง
(%) ปี 2561 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
 ค่าขายแบบแปลน 142,400.00 68,500.00 64,000.00 50,000 26.00% 63,000 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 575,428.78 445,537.00 598,861.00 500,000 20.00% 600,000 
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 717,828.78 514,037.00 662,861.00 550,000 663,000 
หมวดภาษีจัดสรร   
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - 1,544,215.18 1,235,569.81 1,500,000 -17.60% 1,236,000 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 29,558,844.05 33,319,174.70 34,564,394.15 27,988,700 23.49% 34,564,000 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 8,453,386.65 8,620,110.38 8,746,490.27 8,000,000 9.33% 8,746,000 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,114,318.29 1,114,495.44 1,083,349.97 850,000 27.41% 1,083,000 
 ภาษีสุรา 3,331,361.55 3,762,166.54 3,669,520.11 3,500,000 4.86% 3,670,000 
 ภาษีสรรพสามิต 4,531,311.98 6,481,204.84 7,893,168.01 6,000,000 31.55% 7,893,000 
 ค่าภาคหลวงแร่ 117,618.91 118,622.67 129,121.67 100,000 30.00% 130,000 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 261,782.29 185,879.95 125,132.44 220,000 -43.18% 125,000 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน
11,784,808.08 9,593,780.00 7,415,535.00 10,000,000 -25.85% 7,415,000 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล - - - 1,000 0.00% 1,000 
 รวมหมวดภาษีจัดสรร 59,153,431.80 64,739,649.70 64,862,281.43 58,159,700 64,863,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ

ภารกิจถา่ยโอนเลือกทํา
31,995,829.00 31,130,026.00 28,787,230.00 57,972,000 0.73% 58,393,000 

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,995,829.00 31,130,026.00 28,787,230.00 57,972,000 58,393,000 
 รวมทุกหมวด 99,976,593.62 105,474,558.59 103,393,386.40 125,589,000 133,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิน้  133,000,000 บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร รวม 5,897,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 4,121,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี   

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 371,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี   

ภาษีป้าย จํานวน 912,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี   

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 493,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,580,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 1,100,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560   
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร         
หรือสะสมอาหาร 

จํานวน 12,000 บาท 

     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 17,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 305,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าปรับอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560   

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว       
หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 5,000 บาท 

     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560   

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560   

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สนิ รวม 1,604,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 1,603,700 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 300 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560   

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวม 663,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 63,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 600,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจดัสรร รวม 64,863,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,236,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 34,564,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 8,746,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,083,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีสุรา จํานวน 3,670,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,893,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 130,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 125,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 7,415,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2560   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 58,393,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอาํนาจหน้าที่และภารกิจถา่ยโอนเลือกทาํ จํานวน 58,393,000 บาท 
     คําชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก             
ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง     
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอ สันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม ่

 

        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
    เงินเดอืนนายก/รองนายก 756,000.00 756,000.00 756,000.00 756,000 0.00% 756,000 
    เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000 0.00% 240,000 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000 0.00% 240,000 
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000 0.00% 216,000 
    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000 0.00% 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00 3,072,000.00 3,072,000.00 3,072,000 3,072,000 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 4,676,120.00 5,197,800.00 5,920,764.00 6,135,300 7.08% 6,569,900 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 270,480.00 255,600.00 300,075.00 304,200 -6.05% 285,800 
    เงินประจําตําแหน่ง 262,616.00 243,600.00 243,600.00 296,400 0.00% 296,400 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 389,350.00 367,330.00 360,500.00 385,300 5.87% 407,900 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 42,970.00 - - - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 874,525.00 1,091,630.00 1,639,000.00 1,659,600 -11.04% 1,476,300 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 262,700.00 16,080.00 72,600.00 70,200 -8.55% 64,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,778,761.00 7,172,040.00 8,536,539.00 8,851,000 9,100,500 
รวมงบบุคลากร 9,850,761.00 10,244,040.00 11,608,539.00 11,923,000 12,172,500 

  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่อปท. 4,661,152.00 1,027,854.00 1,008,124.00 150,000 0.00% 150,000 
    ค่าเบี้ยประชุม 24,687.50 15,750.00 11,812.50 30,000 0.00% 30,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.00 2,200.00 - 20,000 0.00% 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 156,300.00 168,000.00 162,100.00 168,000 -25.00% 126,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 34,854.00 34,507.00 74,240.00 80,000 0.00% 80,000 
    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 69,014.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 4,948,007.50 1,248,311.00 1,256,276.50 448,000 406,000 
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 875,364.69 818,743.50 785,791.00 1,065,000 -1.41% 1,050,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 292,886.00 85,002.00 73,299.00 275,000 -43.64% 155,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่าสินไหมทดแทน 989.00 - - 10,000 0.00% 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนกังานหรือลูกจ้างทีต่้องหาคดอีาญา - - - 10,000 0.00% 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,756.00 106,334.70 70,950.00 150,000 33.33% 200,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 34,300.00 93,950.00 66,950.00 30,000 33.33% 40,000 
      ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล 84,989.00 - - 20,000 0.00% 20,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

- - - 10,000 0.00% 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตัง้ 

- - - 20,000 0.00% 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ - - - - 100.00% 500,000 
      ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันทอ้งถิ่นไทย - - - 5,000 0.00% 5,000 

      
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดงูานด้านกฎหมาย และ
พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนและเยาวชน 

- - - 20,000 33.33% 30,000 

      ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพรก่ิจกรรมศูนยข์้อมูลอาเซียน - - 46,200.00 50,000 -80.00% 10,000 
      ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ ์ - - 58,650.00 19,300 3.63% 20,000 
      ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตําบล - - - - 100.00% 10,000 

      
โครงการจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว           
แบบพอตเกต (คู่มือ) 

- - - - 100.00% 30,000 

      โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลสันกําแพง - - - - 100.00% 35,000 

      
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดการช่องทางข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

- - - - 100.00% 50,000 

      

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมและต่อต้านทุจริต     
คอร์รัปชันภาครัฐเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

- - - - 100.00% 10,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน - - - - 100.00% 20,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล - - - 10,000 -100.00% - 
      ค่าใช้จ่ายกจิกรรมวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว - - - 10,700 -100.00% - 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนยย์ุติธรรมชุมชนระดับตําบล - - - 10,000 -100.00% - 
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โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัตงิาน 

- - - 10,000 -100.00% - 

      
โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานและการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี

- - - 5,000 -100.00% - 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- - - 690,000 -100.00% - 

      

โครงการอบรมกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น แก่แกนนาํชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล 
ตําบลสันกําแพง 

- - - 30,000 -100.00% - 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกฎหมายแก่
ประชาชนและเยาวชน 

- 30,000.00 15,260.00 - 0.00% - 

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

23,315.00 - - - 0.00% - 

      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ศูนย์อาเซียน 156,000.00 - - - 0.00% - 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์
ภารกิจงานเทศกิจ 

156,000.00 - 0.00% - 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรงุเว็บไซตเ์ทศบาลตําบลสัน
กําแพง 

- 22,363.00 - - 0.00% - 

      ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - 115,350.00 - - 0.00% - 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 79,401.00 1,646.00 - - 0.00% - 
      ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ และพวงมาลา - 1,000.00 - 5,000 0.00% 5,000 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 114,200.50 98,216.38 142,861.26 140,000 0.00% 140,000 

รวมค่าใช้สอย 1,832,201.19 1,372,605.58 1,259,961.26 2,595,000 2,380,000 
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  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุสํานักงาน 377,755.00 321,537.05 274,139.00 270,000 0.00% 270,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 66,468.00 31,203.00 32,182.00 50,000 -20.00% 40,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 85,728.00 77,735.00 87,889.14 70,000 0.00% 70,000 
    วัสดุก่อสร้าง 420.00 - 3,968.00 12,000 -16.67% 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,832.40 18,800.00 10,217.00 20,000 0.00% 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 171,493.69 121,465.25 83,081.90 150,000 0.00% 150,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 8,225.00 1,070.00 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 181,757.00 163,620.00 178,840.00 150,000 -33.33% 100,000 
    วัสดุอื่น 5,485.00 10,351.00 2,925.00 18,000 11.11% 20,000 

รวมค่าวัสดุ 904,939.09 752,936.30 674,312.04 750,000 690,000 
  ค่าสาธารณูปโภค  
    ค่าไฟฟ้า 1,015,847.17 972,805.97 969,717.98 1,000,000 0.00% 1,000,000 
    ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 3,203.05 4,777.98 21,199.97 30,000 0.00% 30,000 
    ค่าบริการโทรศพัท ์ 134,850.62 174,958.46 176,307.98 180,000 0.00% 180,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 80,689.00 60,925.00 55,192.00 80,000 0.00% 80,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 27,296.60 20,415.60 21,057.60 68,000 -44.12% 38,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,261,886.44 1,233,883.01 1,243,475.53 1,358,000 1,328,000 
รวมงบดําเนินงาน 8,947,034.22 4,607,735.89 4,434,025.33 5,151,000 4,804,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อเครื่องเคลือบบัตร - - - - 100.00% 4,500 
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      ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้สักประจาํห้องประชุมอาคารบริการประชาชน - - - 34,000 -100.00% - 
      ค่าจัดซื้อโซฟาหนัง - - - 15,300 -100.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร - - - 18,000 -100.00% - 
      ค่าจัดซื้อตู้เหลก็ ตู้บานเลื่อนกระจก - - 14,000.00 - 0.00% - 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจําหอ้งประชุมอาคารบรกิารประชาชน
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

- - 404,000.00 - 0.00% - 

      ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ - - 6,990.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ - 21,800.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา - 12,500.00 - - 0.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องปรบัอากาศ 36,000.00 - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) - 1,294,000.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) - 787,000.00 - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  

      
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย ประจําชุมชน หมู่ 14 ตําบล      
สันกําแพง

- - - 23,540 -100.00% - 

      ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย - - 11,970.00 - 0.00% - 
      จัดหาระบบเครือ่งเสียงติดตัง้ประจํารถประชาสัมพันธ์ - - 31,500.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอล - 97,700.00 - - 0.00% - 
      ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 19,500.00 - - - 0.00% - 
      ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (สี่แยกข่วงสันกําแพง) 93,197.00 - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

      
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) สําหรับกล้องวงจรปดิอาคาร
บริการประชาชน

- - 8,000.00 - 0.00% - 
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      ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล 64,780.00 - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - - 7,500.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา - - 5,750.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ - - 10,400.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค สําหรับงานประมวลผล - 20,990.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - 4,350.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,200.00 4,200.00 - - 0.00% - 

      
ค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้สําหรับการบรกิารด้านงานทะเบียน
ราษฎร 

1,143,480.00 33,900.00 - - 0.00% - 

      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 3,500.00 - - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 58,964.54 52,869.77 - 150,000 -86.67% 20,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,423,621.54 2,329,309.77 500,110.00 240,840 24,500 
รวมงบลงทุน 1,423,621.54 2,329,309.77 500,110.00 240,840 24,500 

  งบรายจ่ายอื่น  
  รายจ่ายอื่น  
    รายจ่ายอื่น 34,700.00 34,700.00 29,700.00 50,000 -100.00% - 

    
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรอืพัฒนาระบบตา่งๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรงุครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

- - - - 100.00% 50,000 

รวมรายจ่ายอืน่ 34,700.00 34,700.00 29,700.00 50,000 50,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 34,700.00 34,700.00 29,700.00 50,000 50,000 

  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 27,014.46 30,000.00 30,000.00 30,000 -33.33% 20,000 



หน้า  8/53 
 

        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000.00 40,000.00 - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 67,014.46 70,000.00 30,000.00 30,000 20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 67,014.46 70,000.00 30,000.00 30,000 20,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 20,323,131.22 17,285,785.66 16,602,374.33 17,394,840 17,071,000 
งานบริหารงานคลัง  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 2,163,699.00 2,268,660.00 2,520,489.00 2,790,500 9.83% 3,064,800 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 98,041.00 67,830.00 67,200.00 67,200 0.00% 67,200 
    เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 121,200 0.00% 121,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 476,160.00 513,000.00 400,500.00 432,400 6.13% 458,900 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 4,145.00 - - - 0.00% - 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 762,610.00 907,000.00 1,106,150.00 1,248,500 1.21% 1,263,600 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 233,715.00 53,520.00 104,370.00 115,440 -11.21% 102,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,805,570.00 3,877,210.00 4,265,909.00 4,775,240 5,078,200 
รวมงบบุคลากร 3,805,570.00 3,877,210.00 4,265,909.00 4,775,240 5,078,200 

  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,300.00 14,000.00 10,200.00 20,000 0.00% 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 92,000.00 96,000.00 102,300.00 108,000 4.44% 112,800 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 88,058.00 82,382.00 59,355.00 80,000 0.00% 80,000 
    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 9,777.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 195,135.00 192,382.00 171,855.00 208,000 212,800 
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  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 22,730.00 8,968.00 840.00 50,000 0.00% 50,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,404.93 8,380.00 9,529.00 30,000 0.00% 30,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 12,200.00 8,200.00 53,500.00 40,000 -50.00% 20,000 
      โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 153,717.00 175,850.00 184,300.00 220,000 -9.09% 200,000 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพือ่เป็นการจูงใจแก่ผู้
เสียภาษ ี

- 8,350.00 14,608.00 20,000 -33.33% 15,000 

      โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ี 11,475.00 - - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม - 16,570.00 4,870.00 30,000 -33.33% 20,000 

รวมค่าใช้สอย 208,526.93 226,318.00 267,647.00 390,000 335,000 

  
ค่า
วัสดุ 

   

    วัสดุสํานักงาน 238,408.45 199,830.00 170,570.00 200,000 -25.00% 150,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - 5,000 0.00% 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว - 1,188.00 - 2,000 0.00% 2,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,620.00 3,690.00 20,000 0.00% 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 44,661.81 35,668.54 24,579.70 40,000 0.00% 40,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 2,000 0.00% 2,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 43,980.00 73,140.00 113,150.00 80,000 -12.50% 70,000 

รวมค่าวัสดุ 327,050.26 313,446.54 311,989.70 349,000 289,000 
รวมงบดําเนินงาน 730,712.19 732,146.54 751,491.70 947,000 836,800 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน - - - - 100.00% 22,000 
      ค่าซื้อเก้าอี้สํานกังาน - - - 2,800 -100.00% - 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา - - 3,500.00 - 0.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี - 16,990.00 - - 0.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - 7,600.00 - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 7,700.00 - - 10,000 0.00% 10,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,700.00 24,590.00 3,500.00 12,800 32,000 
รวมงบลงทุน 7,700.00 24,590.00 3,500.00 12,800 32,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 4,543,982.19 4,633,946.54 5,020,900.70 5,735,040 5,947,000 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 24,867,113.41 21,919,732.20 21,623,275.03 23,129,880 23,018,000 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานเทศกจิ  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน - - - 315,800 0.00% 315,800 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน - - - - 100.00% 22,700 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง - 108,000.00 108,000.00 112,320 -3.85% 108,000 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง - - 12,000.00 12,000 0.00% 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) - 108,000.00 120,000.00 440,120 458,500 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
รวมงบบุคลากร - 108,000.00 120,000.00 440,120 458,500 

  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      
โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน
เทศกิจ 

- 118,283.00 92,400.00 100,000 0.00% 100,000 

      โครงการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ - - - 30,000 -33.33% 20,000 
รวมค่าใช้สอย - 118,283.00 92,400.00 130,000 120,000 

รวมงบดําเนินงาน - 118,283.00 92,400.00 130,000 120,000 
  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ์(รถตรวจการณ)์ - 79,900.00 - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล - - 21,000.00 - 0.00% - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 79,900.00 21,000.00 - - 
รวมงบลงทุน - 79,900.00 21,000.00 - - 

รวมงานเทศกจิ - 306,183.00 233,400.00 570,120 578,500 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 212,903.00 200,580.00 229,320.00 239,700 10.35% 264,500 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน - - - - 0.00% - 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 531,260.00 491,970.00 435,500.00 458,700 5.25% 482,800 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 5,553.00 - - - 0.00% - 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 558,060.00 835,200.00 894,800.00 929,900 3.10% 958,700 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 165,720.00 108,000.00 156,000.00 156,000 -3.46% 150,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,473,496.00 1,635,750.00 1,715,620.00 1,784,300 1,856,600 
รวมงบบุคลากร 1,473,496.00 1,635,750.00 1,715,620.00 1,784,300 1,856,600 

  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 20,000 0.00% 20,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 7,500.00 2,145.00 2,145.00 25,000 0.00% 25,000 
    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 2,978.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 10,478.00 2,145.00 2,145.00 45,000 45,000 
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,764.00 117,150.00 334,400.00 300,000 0.00% 300,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,040.00 3,116.00 - 10,000 0.00% 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - 37,300.00 - 10,000 0.00% 10,000 
      โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13,600.00 - 12,700.00 20,000 0.00% 20,000 
      โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 40,739.00 24,680.00 20,980.00 40,000 25.00% 50,000 

      
โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

12,534.00 - - 20,000 -100.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
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(%)  ปี 2561  
      โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล - 275,946.00 541,750.00 600,000 0.00% 600,000 
      โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลกัสูตรจดัตั้ง - - - 250,000 0.00% 250,000 
      โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลกัสูตรทบทวน - 104,400.00 107,500.00 - 100.00% 150,000 

      
โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทําแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัประจําหมู่บ้าน 

- - - - 100.00% 10,000 

      โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในที่โล่ง - - - - 100.00% 10,000 
      โครงการ อปพร. เตรียมพร้อมปอ้งกันภัย - - - - 100.00% 10,000 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชพีกู้ภัยในการบรกิาร
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - - - 100.00% 15,000 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 

- - - - 100.00% 20,000 

      โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน - - 6,566.00 5,000 -100.00% - 

      

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉนิ 

- - - 20,000 -100.00% - 

      โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพืน้ที ่ - - - 20,000 -100.00% - 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชพีกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - 10,300.00 - 0.00% - 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชพีกู้ภัยในการปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - - - 0.00% - 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

18,500.70 19,300.00 19,350.00 - 0.00% - 

      โครงการจัดตัง้ศูนย์วิทยรุับแจง้เหตุและสั่งการ - - - - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  

      
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 95,090.00 - - 0.00% - 

    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 38,280.70 55,529.30 215,542.70 150,000 0.00% 150,000 
รวมค่าใช้สอย 134,458.40 732,511.30 1,269,088.70 1,445,000 1,605,000 

  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุสํานักงาน 29,566.00 17,660.00 28,988.00 20,000 0.00% 20,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 5,590.00 22,027.00 32,838.00 50,000 -40.00% 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 4,123.00 774.00 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุก่อสร้าง 4,427.00 2,500.00 4,449.00 5,000 0.00% 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,700.00 34,161.16 93,773.00 80,000 -37.50% 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 216,532.42 177,028.17 199,482.50 250,000 -20.00% 200,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 4,850.00 - - 5,000 300.00% 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 5,000 0.00% 5,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 19,500.00 20,000.00 10,800.00 40,000 -25.00% 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 3,180.00 9,540.00 9,070.00 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 71,300.00 - 56,400.00 50,000 0.00% 50,000 
    วัสดุอื่นๆ - 4,806.00 - 5,000 0.00% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 388,645.42 291,845.33 436,574.50 530,000 435,000 
รวมงบดําเนินงาน 533,581.82 1,026,501.63 1,707,808.20 2,020,000 2,085,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อโต๊ะทํางานและเก้าอี้ - - - 9,350 -100.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  

      
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สําหรับบรกิารผู้มาตดิต่อราชการ ประจํา
อาคารบรกิารประชาชน 24 ชั่วโมง 

- - 2,250.00 - 0.00% - 

      ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร - - 5,580.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก - - 5,900.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์ - - 7,600.00 - 0.00% - 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจําหอ้งประชุมอาคารบรกิารประชาชน 24 
ชั่วโมง 

- - 18,900.00 - 0.00% - 

      ค่าซื้อตู้ล็อคเกอร ์ - - 12,000.00 - 0.00% - 
      ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจําอาคารบรกิารประชาชน 24 ชั่วโมง - - 102,000.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 
      ค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) - - - - 100.00% 2,000,000 
      ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) - - 523,000.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
      ค่าซื้อชุดไฟส่องสว่าง LED - - - - 100.00% 6,000 
      ค่าซื้อโทรศัพท์ไร้สาย - - - 4,780 -100.00% - 

      
ค่าติดตั้งเครื่องเสียงประจําหอ้งประชุม อาคารบริการประชาชน 24 
ชั่วโมง 

- - 47,508.00 - 0.00% - 

      
ค่าติดตั้งเสาวทิยุสื่อสารพรอ้มวสัดุอุปกรณ ์สําหรับห้องวทิยุสื่อสาร
ประจําอาคารบริการประชาชน 24 ชั่วโมง 

- - 15,800.00 - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย ์  
      ค่าซื้อรถเข็นเตยีงนอนพยาบาลฉุกเฉิน - - - - 100.00% 30,000 
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
      ค่าซื้อหมวกดับเพลิง - 88,800.00 - - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
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(%)  ปี 2561  
      ค่าซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง 51,800.00 - - - 0.00% - 
      ค่าซื้อชุดดับเพลิง 57,000.00 - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว - - - 3,300 -100.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 145,415.45 151,098.75 20,000.00 80,000 -37.50% 50,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 254,215.45 239,898.75 760,538.00 97,430 2,086,000 
รวมงบลงทุน 254,215.45 239,898.75 760,538.00 97,430 2,086,000 

รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคีภัย 2,261,293.27 2,902,150.38 4,183,966.20 3,901,730 6,027,600 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,261,293.27 3,208,333.38 4,417,366.20 4,471,850 6,606,100 

แผนงานการศกึษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 736,180.00 778,920.00 1,055,420.00 2,231,900 2.63% 2,290,700 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200 33.78% 89,900 
    เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 80,700.00 103,200 0.00% 103,200 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 418,335.00 463,000.00 723,655.00 745,810 18.58% 884,400 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 141,170.00 32,160.00 81,935.00 81,720 -10.79% 72,900 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,430,085.00 1,408,480.00 2,008,910.00 3,229,830 3,441,100 
รวมงบบุคลากร 1,430,085.00 1,408,480.00 2,008,910.00 3,229,830 3,441,100 

  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - 66,480.00 70,000 0.00% 70,000 
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(%)  ปี 2561  
    ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000 0.00% 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,404.00 3,874.00 10,100.00 20,000 0.00% 20,000 
    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 680.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 52,084.00 51,874.00 124,580.00 138,000 138,000 
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 830,390.00 683,812.00 476,000.00 480,000 25.00% 600,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,165.00 156,979.38 22,565.00 70,000 0.00% 70,000 
      โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ 238,835.00 190,210.00 183,365.00 150,000 0.00% 150,000 
      โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน - 19,615.00 - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 20,730.80 35,787.40 45,570.49 50,000 0.00% 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,160,120.80 1,086,403.78 727,500.49 750,000 870,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุสํานักงาน 239,432.93 237,427.00 218,041.00 250,000 -40.00% 150,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 16,535.50 11,989.00 - 20,000 -50.00% 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 29,378.00 17,630.00 5,174.00 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุก่อสร้าง 97,450.50 124,332.00 109,850.00 50,000 -40.00% 30,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,305.00 1,580.00 14,046.00 20,000 0.00% 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 136,871.16 100,157.63 82,478.10 150,000 -20.00% 120,000 
    วัสดุการเกษตร - - - 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 70,165.00 29,750.00 33,231.00 40,000 0.00% 40,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 56,320.00 59,920.00 45,738.00 60,000 -25.00% 45,000 

รวมค่าวัสดุ 651,458.09 582,785.63 508,558.10 610,000 435,000 
  ค่าสาธารณูปโภค  
    ค่าไฟฟ้า 20,745.22 20,962.59 24,129.94 30,000 0.00% 30,000 
    ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 8,925.22 11,019.52 2,630.06 20,000 0.00% 20,000 
    ค่าบริการโทรศพัท ์ 7,846.31 8,554.65 8,451.93 20,000 50.00% 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 37,516.75 40,536.76 35,211.93 70,000 80,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,901,179.64 1,761,600.17 1,395,850.52 1,568,000 1,523,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พรอ้มหลังคารถบรรทกุ - 700,000.00 - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์การเกษตร  
      ค่าจัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัต ิ 18,500.00 - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  

      
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล       
สันกําแพง)

72,760.00 - - - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

      
ค่าจัดซื้อผ้าม่านประจําห้องจัดกจิกรรมสันทนาการและห้อง       
ออกกําลังกาย

- - 72,384.00 - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์โรงงาน  
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร ์ - - 4,550.00 - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค สําหรับงานประมวลผล - 21,000.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - 3,100.00 - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 18,435.00 20,885.75 - 50,000 -40.00% 30,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,695.00 744,985.75 76,934.00 50,000 30,000 
รวมงบลงทุน 109,695.00 744,985.75 76,934.00 50,000 30,000 

  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,532,000.00 8,488,000.00 8,650,000.00 8,936,000 5.17% 9,398,000 

รวมเงินอุดหนนุ 8,532,000.00 8,488,000.00 8,650,000.00 8,936,000 9,398,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 8,532,000.00 8,488,000.00 8,650,000.00 8,936,000 9,398,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,972,959.64 12,403,065.92 12,131,694.52 13,783,830 14,392,100 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 148,922.00 574,988.00 668,340.00 2,077,500 2.80% 2,135,700 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 4,120.00 - - - 0.00% - 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 3,530.00 116,760.00 165,936.00 604,200 -0.56% 600,800 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 6,000.00 18,000.00 26,677.00 108,000 0.00% 108,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 162,572.00 709,748.00 860,953.00 2,789,700 2,844,500 
รวมงบบุคลากร 162,572.00 709,748.00 860,953.00 2,789,700 2,844,500 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร - - - 30,000 -100.00% - 

รวมค่าตอบแทน - - - 30,000 - 
  ค่าใช้สอย  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็วัดคําซาว - - - - 100.00% 35,000 
      โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง - - 12,187.50 25,000 -20.00% 20,000 
      โครงการแข่งขนักีฬานกัเรยีนระดับปฐมวัย - - 15,087.50 20,000 0.00% 20,000 
      โครงการทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ - 39,730.00 43,027.00 60,000 0.00% 60,000 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 874,000.00 893,000.00 676,800.00 1,279,300 8.25% 1,384,800 
      โครงการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ - - - 50,000 -100.00% - 
      โครงการแข่งขนัทักษะทางวิชาการ - - - 20,000 -100.00% - 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - 182,467.00 - 0.00% - 

      
ค่าอาหารว่างสําหรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล
สันกําแพง

166,805.00 42,315.00 - - 0.00% - 

      โครงการมอบวฒุิบัตรบัณฑิตนอ้ย 30,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการแข่งขนักีฬาอนุบาลสัมพันธ ์ 30,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการทัศนศกึษานอกสถานที ่ 32,640.00 - - - 0.00% - 
      โครงการส่งเสรมิพัฒนาการทางด้านภาษาต่างประเทศ - - - - 0.00% - 
      โครงการส่งเสรมิพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 1,133,445.00 975,045.00 929,569.00 1,454,300 1,519,800 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุสํานักงาน 40,053.00 - 34,134.00 50,000 -80.00% 10,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - 15,000 -33.33% 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 52,051.00 50,806.00 21,544.00 50,000 0.00% 50,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 3,766,642.99 3,798,511.97 3,912,655.98 4,493,790 6.35% 4,779,010 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 34,780.00 19,440.00 39,883.00 30,000 -50.00% 15,000 
    วัสดุการศึกษา - - 59,981.00 40,000 -100.00% - 

รวมค่าวัสดุ 3,893,526.99 3,868,757.97 4,068,197.98 4,678,790 4,864,010 
รวมงบดําเนินงาน 5,026,971.99 4,843,802.97 4,997,766.98 6,163,090 6,383,810 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อโต๊ะและเก้าอี้สําหรับใช้ในการปฏิบัตงิานของครูผู้ดูแลเด็ก - - - - 100.00% 28,050 
      ค่าซื้อตู้เอกสาร 2 บาน ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 100.00% 14,800 
      ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ - - - - 100.00% 9,800 
      ค่าซื้อตู้เหล็กโล่ง 9 ช่อง ประจาํศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก - - - - 100.00% 32,400 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
      ค่าซื้อโทรศัพท์ไร้สาย - - - - 100.00% 9,560 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
      ค่าซื้อโทรทัศน ์สําหรับเป็นสื่อการเรยีนการสอน - - 23,970.00 18,000 -100.00% - 
      ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล - - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น) - 13,000.00 - - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    ครุภัณฑ์กีฬา  
      ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง - - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน - - 16,000.00 16,000 -100.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดํา - - - 9,600 -100.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - - 15,800.00 - 0.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า - - 3,200.00 - 0.00% - 
      ค่าซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ - - 4,600.00 - 0.00% - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 13,000.00 63,570.00 43,600 94,610 
  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
      ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ - - - - 100.00% 200,000 
      ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 50,000 -100.00% - 

รวมค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง - - - 50,000 200,000 
รวมงบลงทุน - 13,000.00 63,570.00 93,600 294,610 

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 5,189,543.99 5,566,550.97 5,922,289.98 9,046,390 9,522,920 
รวมแผนงานการศึกษา 17,162,503.63 17,969,616.89 18,053,984.50 22,830,220 23,915,020 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 1,618,190.00 1,658,520.00 1,170,430.00 2,706,400 -1.76% 2,658,700 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 91,200 -26.32% 67,200 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    เงินประจําตําแหน่ง 109,200.00 109,200.00 102,200.00 187,200 0.00% 187,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 596,500.00 567,650.00 591,074.00 614,800 6.64% 655,600 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 35,135.00 2,550.00 1,425.00 - 0.00% - 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,287,000.00 1,530,000.00 1,526,290.00 2,145,600 1.54% 2,178,600 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 613,185.00 29,160.00 156,170.00 215,220 -13.16% 186,900 
    เงินอื่น 12,000.00 12,000.00 10,000.00 24,000 188.75% 69,300 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,338,410.00 3,976,280.00 3,624,789.00 5,984,420 6,003,500 
รวมงบบุคลากร 4,338,410.00 3,976,280.00 3,624,789.00 5,984,420 6,003,500 

  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 83,740.00 96,400.00 102,200.00 140,000 14.29% 160,000 
    ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 48,000.00 90,000 0.00% 90,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 56,700.00 64,140.00 11,200.00 60,000 0.00% 60,000 
    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 9,339.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 197,779.00 208,540.00 161,400.00 290,000 310,000 
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 205,000.00 273,708.00 199,670.00 380,000 -60.53% 150,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,191.54 15,510.00 7,480.00 20,000 100.00% 40,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - 3,300.00 7,900.00 20,000 0.00% 20,000 
      โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และวัน อสม. แห่งชาต ิ 146,334.00 28,980.00 18,648.00 27,000 -25.93% 20,000 
      โครงการสุขาภบิาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค - - 13,150.00 20,000 0.00% 20,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
      โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - - - 10,000 0.00% 10,000 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําสร้างคุณค่าสมุนไพรไทย         
ที่ใช้เป็นยา 

- - - 30,000 -33.33% 20,000 

      โครงการน้ําคุณภาพเพื่อผู้บริโภค - - - - 100.00% 20,000 
      โครงการอบรมแกนนําสุขภาพในโรงเรียน (อสม.) - - - 14,000 -100.00% - 
      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ - - 19,500.00 - 0.00% - 
      โครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน - - 23,966.00 - 0.00% - 

      
โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อตาม
ฤดูกาลและมีอบุัติการณ์ของโรคติดเชื้อตัวใหมใ่นชุมชน 

- - 6,060.00 - 0.00% - 

      โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคตดิต่อในโรงเรียน - - 8,500.00 - 0.00% - 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหค้วามรู้เรือ่งการนวดแผนไทย การ
ประคบ และการอบสมุนไพร 

- - 13,040.00 - 0.00% - 

      โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรน่ารูเ้พื่อสุขภาพ - - 10,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคทีเ่กิดจากสัตว์และ
แมลงนําโรค 

- - 360.00 - 0.00% - 

      โครงการอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เชิงรกุ) - - 900.00 - 0.00% - 
      โครงการส่งเสรมิและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชมุชน 50,000.00 3,600.00 - - 0.00% - 
      โครงการสุขาภบิาลอาหารสําหรับผู้ประกอบการ 8,050.00 14,720.00 - - 0.00% - 
      โครงการตลาดนัดสุขภาพ 149,028.00 - - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 10,232.10 10,019.80 22,833.50 100,000 0.00% 100,000 

รวมค่าใช้สอย 586,835.64 349,837.80 352,007.50 621,000 400,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุสํานักงาน 35,550.00 43,069.00 48,770.00 50,000 -20.00% 40,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - 10,000 -50.00% 5,000 
    วัสดุก่อสร้าง 9,604.00 - - 5,000 0.00% 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27,281.50 14,057.00 13,974.90 30,000 0.00% 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 52,958.90 - - 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 106,850.00 21,720.00 71,239.00 110,000 36.36% 150,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 5,000 0.00% 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 18,246.00 17,530.00 2,700.00 30,000 -33.33% 20,000 

รวมค่าวัสดุ 250,490.40 96,376.00 136,683.90 250,000 265,000 
  ค่าสาธารณูปโภค  
    ค่าไฟฟ้า 8,249.28 10,007.69 6,673.57 4,000 25.00% 5,000 
    ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 6,037.48 6,270.20 4,236.34 2,000 150.00% 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,286.76 16,277.89 10,909.91 6,000 10,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,049,391.80 671,031.69 661,001.31 1,167,000 985,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถกู้ชพี-กู้ภัยฉุกเฉิน - 1,298,000.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - - 2,111,000.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์การเกษตร  
      ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง - - 85,000.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) - - 17,600.00 - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,200.00 - - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 90,123.97 - - - 0.00% - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,323.97 1,298,000.00 2,213,600.00 - - 
รวมงบลงทุน 94,323.97 1,298,000.00 2,213,600.00 - - 

  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนเอกชน 345,000.00 172,500.00 172,500.00 - 0.00% - 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ - - - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 345,000.00 172,500.00 172,500.00 - - 
รวมงบเงินอุดหนุน 345,000.00 172,500.00 172,500.00 - - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,827,125.77 6,117,811.69 6,671,890.31 7,151,420 6,988,500 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - 19,309.00 10,000 100.00% 20,000 

      
โครงการให้ความรู้ในการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันควบคุมแก้ไขโรค
ติดเชื้อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม ่

- - - 10,000 100.00% 20,000 

      โครงการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ - - - - 100.00% 20,000 
      โครงการหมอในบ้าน - - - - 100.00% 30,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  

      
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคตดิเชื้อ     
(โรคเอดส์) และโรคระบาด 

- - 24,600.00 20,000 -100.00% - 

      โครงการให้ความรู้ในการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค - - - - 0.00% - 
      โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทัว่ไป 4,990.00 - 360.00 - 0.00% - 
      โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 15,900.00 - - - 0.00% - 
      โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 45,545.00 450.00 - - 0.00% - 
      โครงการยกระดับมาตรฐานร้านเสริมสวยแต่งผม - - - - 0.00% - 
      โครงการสํารวจตรวจและควบคุมสถานประกอบการ - - - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 66,435.00 450.00 44,269.00 40,000 90,000 
รวมงบดําเนินงาน 66,435.00 450.00 44,269.00 40,000 90,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 66,435.00 450.00 44,269.00 40,000 90,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,893,560.77 6,118,261.69 6,716,159.31 7,191,420 7,078,500 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
    เงินเดอืนพนักงาน 2,029,796.00 1,821,312.00 2,368,090.00 2,663,250 4.88% 2,793,200 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200 0.00% 67,200 
    เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 103,200 0.00% 103,200 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 455,820.00 577,270.00 438,120.00 450,800 5.24% 474,400 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจาํ 18,000.00 - - - 0.00% - 
    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 757,098.00 1,193,000.00 1,958,525.00 2,473,200 -0.48% 2,461,400 
    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจ้าง 244,575.00 105,870.00 236,485.00 295,320 -9.35% 267,700 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,639,689.00 3,831,852.00 5,135,620.00 6,052,970 6,167,100 

รวมงบบุคลากร 3,639,689.00 3,831,852.00 5,135,620.00 6,052,970 6,167,100 
  งบดําเนินงาน  
  ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่อปท. - - - 20,000 0.00% 20,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,260.00 7,800.00 - 30,000 0.00% 30,000 
    ค่าเช่าบ้าน 180,964.00 125,400.00 132,400.00 186,000 22.58% 228,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 34,338.50 23,335.00 52,970.00 50,000 60.00% 80,000 
    เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 44,474.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าตอบแทน 283,036.50 156,535.00 185,370.00 286,000 358,000 
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,038,518.50 1,059,759.42 1,248,183.00 1,450,000 -3.45% 1,400,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - 11,393.00 30,000 0.00% 30,000 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,250.00 12,000.00 9,400.00 30,000 0.00% 30,000 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 75,728.51 74,603.53 282,371.83 300,000 -33.33% 200,000 

รวมค่าใช้สอย 1,118,497.01 1,146,362.95 1,551,347.83 1,810,000 1,660,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุสํานักงาน 64,293.00 40,079.00 58,650.00 70,000 -28.57% 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 1,400.00 1,600.00 3,200.00 5,000 0.00% 5,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 184,955.89 173,873.45 65,597.50 212,000 17.92% 250,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 838,804.39 591,550.35 396,809.60 600,000 -16.67% 500,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 13,743.00 13,000.00 - 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 69,730.00 21,610.00 18,670.00 50,000 0.00% 50,000 
    วัสดุอื่นๆ 3,200.00 4,860.00 2,356.00 15,000 -66.67% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 1,176,126.28 846,572.80 545,283.10 962,000 870,000 
รวมงบดําเนินงาน 2,577,659.79 2,149,470.75 2,282,000.93 3,058,000 2,888,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อเก้าอี้สํานกังาน - - - 11,400 -100.00% - 

      
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมอาคารบริการประชาชน
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 168,000.00 - - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 3 ตนั 1,350,000.00 - - - 0.00% - 

      
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกตดิเครน พรอ้มอุปกรณ์ยกสิ่งของและ         
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

- - 2,500,000.00 - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์การเกษตร  
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม ้ - - 16,900.00 - 0.00% - 

      
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ําสําหรับบ่อน้ําพบุริเวณทางเข้าสํานักงานเทศบาล  
ตําบลสันกําแพง 

- - 9,900.00 - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
      ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ - 4,000,000.00 - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
      ค่าซื้อสว่านกระแทก - - - 2,800 -100.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  

      
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณอาคารบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 98,440.00 - - 0.00% - 

      
ค่าติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพ ห้องประชุมอาคารบรกิาร
ประชาชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 590,854.00 - - 0.00% - 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) - 11,000.00 31,500.00 33,000 -100.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) - 9,500.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบล้อเขน็ - - 12,500.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์โรงงาน  
      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร ์ - - 5,900.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 - - - - 100.00% 22,000 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล - - 44,000.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - 4,300.00 - - 0.00% - 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ    
กระดาษขนาด A3 

- 9,900.00 8,500.00 - 0.00% - 

      ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ - - 3,200.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์อื่น  
      ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทติย ์ - 72,000.00 52,500.00 52,500 -33.33% 35,000 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 170,873.73 165,951.88 - 200,000 -50.00% 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,520,873.73 5,129,945.88 2,684,900.00 299,700 157,000 
รวมงบลงทุน 1,520,873.73 5,129,945.88 2,684,900.00 299,700 157,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,738,222.52 11,111,268.63 10,102,520.93 9,410,670 9,212,100 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
งานไฟฟ้าถนน  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 60,495.00 21,960.00 46,880.00 50,000 -40.00% 30,000 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 138,580.00 - - 50,000 0.00% 50,000 

รวมค่าใช้สอย 199,075.00 21,960.00 46,880.00 100,000 80,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 248,983.45 215,412.39 192,051.75 250,000 0.00% 250,000 
    วัสดุก่อสร้าง 888,318.17 586,994.79 400,889.74 700,000 0.00% 700,000 
    วัสดุอื่น - - - 5,000 0.00% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 1,137,301.62 802,407.18 592,941.49 955,000 955,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,336,376.62 824,367.18 639,821.49 1,055,000 1,035,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์การเกษตร  
      ค่าจัดซื้อเครื่องสูบปั๊มน้ําชนิดจุ่ม 28,355.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,355.00 - - - - 
  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  

    
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการตดิตั้งครัง้แรกในอาคารหรอื
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสรา้งหรอืภายหลังการก่อสร้าง 

 

      
โครงการปรับปรุงแสงสว่างบริเวณห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรกิาร
ประชาชน 

- - 105,400.00 - 0.00% - 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    อาคารต่าง ๆ  
      โครงการปรับปรุงเวท ีหอประชุม ชั้น 1 อาคารบรกิารประชาชน - - 138,805.00 - 0.00% - 
    ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ  
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารบรกิารประชาชน - - 60,000.00 - 0.00% - 
    ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค  

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตําบล    
สันกําแพง 

489,000.00 - - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตําบลทรายมลู 435,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 
ซอย 4/2 เชื่อม ซอย 7/3 

517,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 
ซอย 2/1 

101,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 
ซอยลุงทอง 

140,000.00 - - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตําบลทรายมลู 209,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 355,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 
ซอย 1 

97,000.00 - - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตําบลสันกําแพง 130,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง 125,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลสันกําแพง 192,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา หมู่ 7 
ตําบลทรายมูล 

930,000.00 - - - 0.00% - 
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      โครงการก่อสร้างถนนสายทางบา้นทรายมูล-บ้านสันเหนือ 110,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างบ่อน้ําพ ุหมู่ 8 ตําบลสันกําแพง 142,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดรางระบายน้ํา พร้อมกําแพงกนัดิน 
คสล. หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง 

79,000.00 - - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตําบลทรายมลู 1,794,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมู่ 1 ตําบลทรายมูล 339,500.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมู่ 2 ตําบลทรายมูล 298,500.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง 256,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 6 
ตําบลสันกําแพง 

336,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารปูตัวย ูพร้อมฝาปิดคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง 

1,306,000.00 - - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู่ 8 ตําบลสันกําแพง 422,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง 294,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างอาคารบริการประชาชน 24 ชั่วโมง 2,124,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 
6 ตําบลแช่ช้าง 

78,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ 
7 ตําบลแช่ช้าง 

195,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวถนนด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Over 
Lay) หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 

754,000.00 - - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวถนนด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Over 
Lay) หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง 

136,000.00 - - - 0.00% - 
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      โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตําบลสันกําแพง 30,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการปรับปรุงเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลทรายมลู 200,000.00 - - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง 507,000.00 349,000.00 - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตําบลสันกําแพง 172,000.00 600,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ 7  
ตําบลแช่ช้าง 

- 677,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง พร้อมวางทอ่ระบายน้ํา หมู่ 1  
ตําบลทรายมูล 

- 1,063,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
ตําบลสันกําแพง 

- 300,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
ตําบลสันกําแพง 

- 502,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหลก็รูปตวัยูพร้อมฝาปิด 
หมู่ 6 ตําบลทรายมูล 

- 306,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกฝาบ่อพกั หมู่ 4 
ตําบลทรายมูล 

- 96,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 
ซอย 4/1 

- 74,000.00 - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง - 94,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างพนังกันดินพรอ้มซ่อมสร้างผิวถนน หมู่ 3  
ตําบลสันกําแพง 

- 680,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  
ตําบลสันกําแพง 

- 420,000.00 - - 0.00% - 
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โครงการก่อสร้างรั้วกั้นเขตทีด่ินบริเวณอาคารบริการประชาชน
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 200,000.00 241,079.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มฝาปิด  
สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 253,600.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัย ู 
พร้อมฝาปิด หมู่ 6 ตําบลสันกําแพง 

- 735,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 1 
ตําบลทรายมูล 

- 266,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 2 
ตําบลทรายมูล 

- 408,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 6 
ตําบลแช่ช้าง 

- 258,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารปูตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 2 ตําบลทรายมูล 

- 756,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารปูตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 

- 715,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารปูตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 4, หมู่ 5 ตําบลทรายมูล 

- 1,315,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารปูตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 

- 970,000.00 - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารปูตัวว ีคสล. หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง - 493,000.00 - - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ 8 ตําบลสันกําแพง - 266,000.00 - - 0.00% - 
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก และวางท่อ
ลอดถนนพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 6 
ตําบลสันกําแพง 

- 1,900,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สุสานบ้านทรายมูล หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 

- 1,950,000.00 - - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตําบลทรายมูล - 382,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุคอนกรตีเสริมเหล็กเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

- 525,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)   
หมู่ 4 ตําบลทรายมูล 

- 415,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)  
หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง 

- 643,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)  
หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง 

- 633,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวถนนและรางระบายน้ํารปูตัวยูพร้อมฝาปิด  
หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง 

- 480,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (Over lay) 
พร้อมขยายไหลท่างและวางท่อระบายน้ํา หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง 

- 264,000.00 - - 0.00% - 

      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรวุัดสันโค้ง หมู่ 4 ตําบลทรายมูล - 45,000.00 - - 0.00% - 
      โครงการปรับปรุงพื้นสนามฟตุบอลเทศบาลตําบลสันกําแพง - 427,000.00 - - 0.00% - 

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบรกิารประชาชนเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

- 830,000.00 - - 0.00% - 

      โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 ตําบลทรายมูล - 340,000.00 - - 0.00% - 
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      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 147,000.00 - 115,500.00 - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง 331,000.00 - 396,000.00 - 0.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตําบลทรายมลู 191,000.00 - 563,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 1  
ตําบลสันกําแพง 

- - 410,000.00 - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง บริเวณซอย 1 - - 90,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง บริเวณ 
ลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ 

- - 258,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 6  
ตําบลสันกําแพง 

- - 818,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 7  
ตําบลสันกําแพง 

- - 810,000.00 - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง - 275,000.00 457,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  
หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง 

- - 178,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 1  
ตําบลทรายมูล 

- - 705,000.00 - 0.00% - 

      โครงการขยายท่อจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ตําบลทรายมลู - - 200,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 3  
ตําบลทรายมูล 

- - 628,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  
หมู่ 4 ตําบลทรายมูล 

- - 310,000.00 - 0.00% - 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 5  
ตําบลทรายมูล 

- - 939,000.00 - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ 7 ตําบลทรายมูล - - 448,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  
หมู่ 6 ตําบลแช่ช้าง 

- - 160,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
ตําบลแช่ช้าง 

- - 210,000.00 - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง - - 800,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
ตําบลทรายมูล 

- - 61,500.00 - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง - - 524,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 
(ซอย 3) 

- - 184,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 
(ซอยบ้านนางบวัเขียว ขันสุรินทร)์ 

- - 48,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 
(ซอยบ้านนางบวัถา ปทุมวัน) 

- - 31,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 
(ซอยเบญจวรรณ ถึงหน้าบ้านนายจําลอง สุนนัท์) 

- - 355,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบลสันกําแพง 
(ตั้งแต่บ้านลงุวชิัย ถึงบ้านนายวชิระ คันธรส) 

- - 408,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 2  
ตําบลทรายมูล 

- - 1,042,000.00 - 0.00% - 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 5 ถึงหมู ่3 
ตําบลทรายมูล (ต่อจากโครงการเดิม) 

- - 1,360,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา และขยายไหล่ทาง หมู่ 6  
ตําบลสันกําแพง (ซอย 5/3 เชื่อมซอย 3) 

- - 897,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัย ูหมู่ 6 
ตําบลแช่ช้าง 

- - 352,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัย ูหมู่ 6 
ตําบลสันกําแพง (ซอย 2) 

- - 515,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 7 
ตําบลทรายมูล 

- - 2,150,000.00 - 0.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง - - - 82,000 -100.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง - - - 636,000 -100.00% - 
      โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง - - - 558,000 -100.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง - - - 544,000 -100.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 7  
ตําบลสันกําแพง 

- - - 421,000 -100.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ตําบลสันกําแพง - - - 79,000 -100.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง - - - 458,000 -100.00% - 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 11  
ตําบลสันกําแพง 

- - - 794,000 -100.00% - 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ตําบลทรายมูล - - - 659,000 -100.00% - 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 4 
ตําบลทรายมูล 

- - - 950,000 -100.00% - 
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      โครงการก่อสร้างพนัง คสล. กันน้ําเซาะตลิ่ง หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง - - - 560,000 -100.00% - 
      โครงการก่อสร้างพนัง กันน้ําเซาะตลิ่ง หมู่ 9 หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง - - - 2,298,000 -100.00% - 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง - - - 1,200,000 -100.00% - 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ 1  
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 388,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 1  
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 200,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ช่วงปลาย)  
หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 111,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านช่างแดง  
หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 119,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางรัตนา  
หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 719,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็  
ซอย 9 หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 296,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็  
ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 555,000 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
ตําบลสันกําแพง (ตัง้แต่ซอย 2 ถึงหมู่บ้านชวนชม) 

- - - - 100.00% 542,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 4 
ตําบลสันกําแพง (ตัง้แต่สามแยกบ้านนายอาคม ถึงลําเหมืองสาธารณะ) 

- - - - 100.00% 531,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 4 
ตําบลสันกําแพง (ตัง้แต่ต้นโพธิข์้างวดัคําซาว ถงึลําเหมืองสาธารณะ) 

- - - - 100.00% 261,000 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง 
(ถนนหลงัวัดสันกําแพงหลวง ดา้นทิศตะวันตก) 

- - - - 100.00% 375,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็  
ซอย 5 หมู่ 6 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 257,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
แผ่นคอนกรีตอดัแรง หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 307,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน หมู่ 9 
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 1,546,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 10  
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 57,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 10  
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 434,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 10  
ตําบลสันกําแพง (ตอ่จากของเดิม) 

- - - - 100.00% 415,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ 11  
ตําบลสันกําแพง (ตอ่จากของเดิม) 

- - - - 100.00% 242,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตําบลทรายมูล 

- - - - 100.00% 100,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 2  
ตําบลทรายมูล 

- - - - 100.00% 328,000 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
ตําบลทรายมูล (บริเวณริมทางหลวงฝั่งซ้าย) 

- - - - 100.00% 200,000 
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
ตําบลทรายมูล (บริเวณริมทางหลวงฝั่งขวา) 

- - - - 100.00% 161,000 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
ตําบลทรายมูล (บริเวณริมทางหลวงทัง้ 2 ฝั่ง) 

- - - - 100.00% 175,000 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวถนน (Overlay) ดว้ยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
หมู่ 3 ตําบลทรายมูล  

- - - - 100.00% 626,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 หมู่ 5  
ตําบลทรายมูล 

- - - - 100.00% 145,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัวชน หมู่ 7  
ตําบลทรายมูล 

- - - - 100.00% 204,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านบรรจงวัวหัน 
หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 

- - - - 100.00% 57,000 

      
โครงการซ่อมสร้างปทูับผิวถนน (Overlay) ดว้ยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 

- - - - 100.00% 856,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็  
ซอย 3 หมู่ 6 ตําบลแช่ช้าง  

- - - - 100.00% 281,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหลก็  
หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง 

- - - - 100.00% 337,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง - - - - 100.00% 280,000 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง - 
      ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 184,261.00 700,000 -28.57% 500,000 
      โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง - 190,000.00 - - 0.00% - 
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(%)  ปี 2561  
รวมค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 13,962,000.00 21,095,600.00 17,152,545.00 9,939,000 11,605,000 

รวมงบลงทุน 13,990,355.00 21,095,600.00 17,152,545.00 9,939,000 11,605,000 
  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 527,785.59 828,376.90 - 100,000 0.00% 100,000 

รวมเงินอุดหนนุ 527,785.59 828,376.90 - 100,000 100,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 527,785.59 828,376.90 - 100,000 100,000 
รวมงานไฟฟ้าถนน 15,854,517.21 22,748,344.08 17,792,366.49 11,094,000 12,740,000 

งานสวนสาธารณะ  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 96,600.00 - - 20,000 0.00% 20,000 

รวมค่าใช้สอย 96,600.00 - - 20,000 20,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุการเกษตร 31,350.00 45,500.00 28,715.00 70,000 -28.57% 50,000 

รวมค่าวัสดุ 31,350.00 45,500.00 28,715.00 70,000 50,000 
รวมงบดําเนินงาน 127,950.00 45,500.00 28,715.00 90,000 70,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 127,950.00 45,500.00 28,715.00 90,000 70,000 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 5,672,349.00 6,314,226.21 6,386,640.00 6,763,000 0.55% 6,800,000 
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รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      โครงการคลองสวยน้ําใส 39,316.00 11,570.00 8,700.00 20,000 0.00% 20,000 
      โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 128,735.00 28,650.00 100,000 0.00% 100,000 
      โครงการ Big Cleaning Day - - - 10,000 0.00% 10,000 
      โครงการปลูกตน้ไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว - - 9,860.00 30,000 -33.33% 20,000 
      โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) - - 1,360.00 - 0.00% - 
      โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขผลกระทบปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม 2,600.00 6,460.00 15,600.00 - 0.00% - 
      โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 69,068.00 - - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม 115,603.45 124,962.60 357,249.05 400,000 0.00% 400,000 

รวมค่าใช้สอย 5,898,936.45 6,585,953.81 6,808,059.05 7,323,000 7,350,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 6,115.00 470.00 450.00 10,000 0.00% 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 435,490.00 17,960.00 27,010.00 60,000 16.67% 70,000 
    วัสดุก่อสร้าง 31,724.00 33,885.00 30,498.00 50,000 -40.00% 30,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 115,794.76 88,227.00 63,720.80 100,000 0.00% 100,000 
    วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 611,062.30 577,232.34 537,122.65 700,000 0.00% 700,000 
    วัสดุการเกษตร - - - 5,000 300.00% 20,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 39,124.00 36,840.00 69,480.00 40,000 25.00% 50,000 
    วัสดุอื่น - - - 5,000 0.00% 5,000 

รวมค่าวัสดุ 1,239,310.06 754,614.34 728,281.45 970,000 985,000 
  ค่าสาธารณูปโภค  
    ค่าไฟฟ้า 39,207.01 24,088.74 22,087.59 40,000 0.00% 40,000 
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    ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล - - - 2,000 0.00% 2,000 
    ค่าบริการโทรศพัท ์ 1,284.00 8,165.17 8,490.27 15,000 0.00% 15,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,491.01 32,253.91 30,577.86 57,000 57,000 
รวมงบดําเนินงาน 7,178,737.52 7,372,822.06 7,566,918.36 8,350,000 8,392,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      ค่าจัดซื้อเรอืพายพลาสติกอัดโฟม - 52,500.00 - - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - - 2,119,000.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
      ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 61,097.00 - - - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
      ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) - - - - 100.00% 28,500 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 476,708.18 356,225.80 - 50,000 -60.00% 20,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 537,805.18 408,725.80 2,119,000.00 50,000 48,500 
  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
      ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 30,000 -33.33% 20,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง - - - 30,000 20,000 
รวมงบลงทุน 537,805.18 408,725.80 2,119,000.00 80,000 68,500 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,716,542.70 7,781,547.86 9,685,918.36 8,430,000 8,460,500 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 31,437,232.43 41,686,660.57 37,609,520.78 29,024,670 30,482,600 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

16,531.00 30,907.00 19,249.00 20,000 0.00% 20,000 

      โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ - - - 100,000 0.00% 100,000 

      

ค่าใช้จ่ายกจิการจัดตัง้ลานค้าชุมชน ตลาดนัดชมุชน โครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดนิ "สันกําแพงสาน
ศิลป์  ถิ่นหัตถกรรม" 

576,537.00 527,957.00 488,555.00 600,000 -16.67% 500,000 

      โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล 38,847.00 44,657.00 50,798.00 3,000 1900.00% 60,000 
      โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 140,044.00 25,486.00 31,681.00 47,500 110.53% 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

91,080.00 22,597.00 - 50,000 -40.00% 30,000 

      
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเดก็
และสตรี 

16,485.00 - - 20,000 0.00% 20,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

- - 14,772.00 20,000 0.00% 20,000 

      โครงการศูนย์จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน - - - 30,000 0.00% 30,000 

      
โครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.-สถ.) 

- - - - 100.00% 60,000 
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โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) ของเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

- - - - 100.00% 10,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและ
การจดักิจกรรมของสภาเดก็และเยาวชน 

- - - - 100.00% 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอาย ุเด็ก
นักเรยีน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

27,000.00 21,000.00 24,000.00 80,000 -100.00% - 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิม่รายไดใ้ห้แก่คนพิการ 26,157.00 - - 20,000 -100.00% - 
      โครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 5,843.00 - - 30,000 -100.00% - 
      โครงการบรกิารตรวจประเมินความพิการในชุมชน - - 1,350.00 10,000 -100.00% - 
      โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทนพ์ระราชทาน - - - 52,500 -100.00% - 
      โครงการจัดตัง้ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน - 18,648.65 - - 0.00% - 
      กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ 17,150.00 12,582.00 - - 0.00% - 
      การจดัตั้งกองทนุสวัสดิการชุมชน 45,920.00 - - - 0.00% - 

รวมค่าใช้สอย 1,001,594.00 703,834.65 630,405.00 1,083,000 1,000,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,001,594.00 703,834.65 630,405.00 1,083,000 1,000,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน - - - - 100.00% 16,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ - - - - 16,500 
รวมงบลงทุน - - - - 16,500 
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  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ - - - 40,000 0.00% 40,000 
    เงินอุดหนุนเอกชน 503,000.00 - 455,000.00 484,000 0.00% 484,000 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ - - - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 503,000.00 - 455,000.00 524,000 524,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 503,000.00 - 455,000.00 524,000 524,000 

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,504,594.00 703,834.65 1,085,405.00 1,607,000 1,540,500 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,504,594.00 703,834.65 1,085,405.00 1,607,000 1,540,500 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนนัทนาการ  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      โครงการส่งเสรมิกิจกรรมการกฬีาและนันทนาการ 168,600.00 21,695.00 20,480.00 200,000 -25.00% 150,000 
      โครงการแข่งขนักีฬาเปตองเชือ่มความสัมพันธ์ชุมชน - 14,400.00 24,790.00 20,000 -25.00% 15,000 
      โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง - - - - 100.00% 100,000 
      โครงการแข่งขนัฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ - - - - 100.00% 40,000 
      โครงการฝึกอบรมทกัษะด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ - - - - 100.00% 20,000 
      โครงการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ - - - 10,000 -100.00% - 
      โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลเฉลิมพระเกียรต ิ 248,500.00 165,132.00 - 100,000 -100.00% - 
      โครงการแข่งขนัฟุตบอล 7 คน สันกําแพงยูธคัพ - - - 30,000 -100.00% - 



หน้า  49/53 
 

        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
      โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนตา้นภัยยาเสพติด - - - 20,000 -100.00% - 
      โครงการแข่งขนัออกกําลังกายเข้าจงัหวะประกอบเพลง - - 11,000.00 - 0.00% - 
      โครงการแข่งขนักีฬาท้องถิ่นสนักําแพงเกมส ์ 99,800.00 - - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม - - 29,100.00 100,000 -50.00% 50,000 

รวมค่าใช้สอย 516,900.00 201,227.00 85,370.00 480,000 375,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุกีฬา 46,471.00 - 83,809.00 100,000 -50.00% 50,000 

รวมค่าวัสดุ 46,471.00 - 83,809.00 100,000 50,000 
รวมงบดําเนินงาน 563,371.00 201,227.00 169,179.00 580,000 425,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  

      
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สําหรับผู้มาใช้บรกิารห้องจัดกิจกรรม
สันทนาการและออกกําลังกาย 

- - 22,500.00 - 0.00% - 

      ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น - - 5,990.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร - - 11,100.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ - - 5,590.00 - 0.00% - 
      ค่าจัดซื้อพัดลม - - 25,290.00 - 0.00% - 
    ครุภัณฑ์กีฬา  
      ค่าซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม่ - - 322,100.00 94,700 -100.00% - 
      ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง - - 141,900.00 - 100.00% 77,000 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส ประจําศูนย์ออกกําลังกายเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

- 12,300.00 - - 0.00% - 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer) - - - - 0.00% - 
      ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน - - - 16,000 -100.00% - 
      ค่าซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ - - - 2,300 -100.00% - 

รวมค่าครุภัณฑ์ - 12,300.00 534,470.00 113,000 77,000 
รวมงบลงทุน - 12,300.00 534,470.00 113,000 77,000 

  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 30,000.00 - - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 30,000.00 - - - - 
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 - - - - 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 593,371.00 213,527.00 703,649.00 693,000 502,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร - - - - 0.00% - 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      โครงการวันขึ้นปีใหม ่ 39,995.00 39,832.00 19,052.00 14,000 42.86% 20,000 
      โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 400,000.00 55,570.00 107,699.00 150,000 0.00% 150,000 
      โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี 59,940.00 59,177.50 39,300.00 45,000 0.00% 45,000 
      โครงการวันปิยะมหาราช 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0.00% 5,000 
      โครงการประเพณีลอยกระทง 288,274.00 253,105.90 145,990.00 150,000 -33.33% 100,000 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
      โครงการวันเข้าพรรษา 100,000.00 32,091.00 24,850.00 30,000 0.00% 30,000 
      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม - - 149,920.00 200,000 0.00% 200,000 
      โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา - - - - 100.00% 25,000 
      โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรต ิ - - - - 100.00% 200,000 

      
โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นในชุมชน 

- - - 40,000 -100.00% - 

      โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 43,900.00 43,750.00 30,000.00 40,000 -100.00% - 
      โครงการสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและของดีสันกําแพง 30,000.00 30,000.00 18,000.00 - 0.00% - 

      
โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความสามัคคี คืนความสุข
ให้พี่น้องประชาชน อําเภอสันกาํแพง 

- 24,350.00 - - 0.00% - 

      โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 200,000.00 149,993.00 - - 0.00% - 
    ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม - 2,700.00 18,721.50 30,000 0.00% 30,000 

รวมค่าใช้สอย 1,166,109.00 695,569.40 558,532.50 704,000 805,000 
  ค่าวัสด ุ  
    วัสดุก่อสร้าง - - - - 0.00% - 

รวมค่าวัสดุ - - - - - 
รวมงบดําเนินงาน 1,166,109.00 695,569.40 558,532.50 704,000 805,000 

  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สํานักงาน  
      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน ประจํางานช่างศิลป์กองการศกึษา - - - - 100.00% 11,000 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
      ค่าซื้อเครื่องมอืก่อสร้าง ประจํางานช่างศิลป์กองการศึกษา - - - - 100.00% 8,390 



หน้า  52/53 
 

        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
    ครุภัณฑ์โรงงาน  
      ค่าซื้อเครื่องมอืช่าง ประจํางานช่างศิลป์กองการศึกษา - - - - 100.00% 14,440 
    ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 28,403.15 23,100.00 - 50,000 -80.00% 10,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,403.15 23,100.00 - 50,000 43,830 
รวมงบลงทุน 28,403.15 23,100.00 - 50,000 43,830 

  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุน  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 85,000.00 95,000.00 95,000.00 190,000 42.11% 270,000 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 160,000.00 - - - 0.00% - 

รวมเงินอุดหนนุ 245,000.00 95,000.00 95,000.00 190,000 270,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 245,000.00 95,000.00 95,000.00 190,000 270,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,439,512.15 813,669.40 653,532.50 944,000 1,118,830 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  งบดําเนินงาน  
  ค่าใช้สอย  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น (03) 

 

      โครงการวิถเีกษตรชุมชนโคนมสันกําแพง - 256,682.21 - - 0.00% - 
รวมค่าใช้สอย - 256,682.21 - - - 

รวมงบดําเนินงาน - 256,682.21 - - - 
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว - 256,682.21 - - - 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,032,883.15 1,283,878.61 1,357,181.50 1,637,000 1,620,830 
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        รายจ่ายจริง  ประมาณการ  
        ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  ยอดต่าง

(%)  ปี 2561  
แผนงานงบกลาง  
งบกลาง  
  งบกลาง  
  งบกลาง  
    ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,496,097.06 2,512,831.97 2,530,068.93 2,820,510 0.94% 2,846,980 
    ค่าชําระดอกเบีย้ 493,925.01 468,170.57 481,470.51 512,880 -5.16% 486,410 
    เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 395,793.00 372,376.00 438,251.00 548,660 -0.70% 544,830 
    เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ - - - 24,667,200 5.09% 25,989,600 
    เบี้ยยังชพีคนพกิาร - - - 4,272,000 14.09% 4,972,800 
    เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส ์ 213,000.00 212,000.00 203,500.00 210,000 14.29% 240,000 
    สํารองจ่าย 342,706.20 272,120.00 409,578.75 193,220 611.70% 1,375,140 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 686,340.09 880,986.07 883,740.09 944,200 -34.91% 614,600 
    เงินช่วยพิเศษ - 27,000.00 - 30,000 0.00% 30,000 
    เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1,273,848.00 1,418,420.00 1,337,993.40 1,352,340 10.34% 1,492,140 
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) - - 8,832.00 8,840 0.00% 8,840 
    เงินบําเหนจ็ลูกจ้างประจํา - 65,387.00 272,758.00 112,110 0.00% 112,110 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้รบับํานาญ - - 16,000.00 25,000 0.00% 25,000 

รวมงบกลาง 5,901,709.36 6,229,291.61 6,582,192.68 35,696,960 38,738,450 
รวมงบกลาง 5,901,709.36 6,229,291.61 6,582,192.68 35,696,960 38,738,450 
รวมงบกลาง 5,901,709.36 6,229,291.61 6,582,192.68 35,696,960 38,738,450 

รวมแผนงานงบกลาง 5,901,709.36 6,229,291.61 6,582,192.68 35,696,960 38,738,450 
รวมทุกแผนงาน 91,060,890.02 99,119,609.60 97,445,085.00 125,589,000 133,000,000 

 



 
 
 
 
 

•   แผนงานบริหารทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 133,000,000 บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 17,071,000 บาท

 งบบุคลากร รวม 12,172,500 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 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

 

  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  

เดือนละ 8,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 
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  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี  

เดือนละ 8,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 216,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

 

  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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    

 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,100,500 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,569,900  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2559 
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  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 285,800  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม 
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับที่ 3 ลงวันที่  
30 มกราคม 2558 และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2558 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 296,400  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 

7,000 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง และ    
เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท     
และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 407,900  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,476,300  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 64,200  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
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 งบดําเนนิงาน รวม 4,804,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 406,000 บาท

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 150,000 บาท

  1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้ซ่ึงปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจตราผู้ละเมิดข้อบังคับ ค่าสํารวจเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ค่าสํารวจความคิดเห็นหรือมีการวิจัย ฯลฯ เงินค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล การประเมินบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอํานาจหนา้ที่ของเทศบาล ฯลฯ ตามที่กฎหมาย หนังสือส่ังการ
กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

  2) ประเภทเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตั้งไว้ 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ

ข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดําเนินการคัดเลือก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 

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

เทศบาล ลูกจา้งประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ  พนักงานจ้างทั่วไปของ
เทศบาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาํปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

  ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภาเทศบาล

ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และอนุกรรมการ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเพื่อกิจการของ
สภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

  ค่าใช้สอย รวม 2,380,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,050,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าต่ออายุ

โดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่ web ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสมัครสมาชิกวารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าบริการและบํารุงรักษาในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์งานทะเบียน  ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางภาคบังคับ       
ที่มีลักษณะการใช้งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560   
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552  
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ จํานวน 155,000  บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่ารับรองในการ

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ พิธีทางศาสนา โดยสามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ 

 

  1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 100,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน   

เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและเจ้าหนา้ที่ซ่ึงร่วมต้อนรับ ฯลฯ   
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริง   
ของงบประมาณปีที่ล่วงมาโดย ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตาม  
หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
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  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 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 1,035,000

   ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  

จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ  
 

   ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ   

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปตดิต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
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   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการเผยแพร่

ผลงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส ฯลฯ เนื่องในโอกาส
วันเทศบาล (24 เมษายน) เป็นค่าจตุปัจจัยไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ      
จัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่50) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการรับฟังข้อคิดเห็น สร้างความสามัคคี
ปรองดองโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0214/ว1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
2557 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่50) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   
ของจังหวัดเชียงใหม)่ 

 

   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้าย แผ่นพับ ในการประชาสัมพันธ์   

การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการ   
มีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สมาชิกวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่51) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระในการดํารง
ตําแหน่งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่51) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตามที่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี  
เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ 
ตําบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลทา่ฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548  
ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการปกครองให้แก่ประชาชน  
และเป็นการถือกําเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 
โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างเทศบาลตําบลสันกําแพง รวมทั้งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธี  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.3/ว434  
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่52) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกฎหมาย และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนและเยาวชน 

จํานวน 30,000  บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้ความรู้  
ด้านกฎหมาย แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่54) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่กิจกรรมศูนย์ข้อมูลอาเซียน จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานด้านอาเซียนผ่านส่ือต่างๆ การ

ประมวลผลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่า
จัดทําส่ือวิดิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 55) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 



หน้า 9/96 
 

   ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําตู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่54) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตําบล จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ

ตําบล เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญกรรมในชุมชน รวมท้ัง
เสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชนตาม
กรอบภารกิจ 5 ด้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว1165 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 53) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพ็อกเก็ต (คู่มือ) จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวแบบพ็อกเก็ต (คู่มือ) เป็นค่าแผ่นพับ คู่มือแสดงแผนผังถนนคน
เดิน และเส้นทางการท่องเที่ยวของอําเภอสันกําแพง ให้แก่นักท่องเที่ยว   
ได้ศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 35,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซด์เทศบาลตําบลสันกําแพง     

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การ   
ใช้งานหน้าเว็บไซด์ได้ใช้งานง่ายมากขึ้น สะดวก คุ้มค่า และรวดเร็ว รีโนเวท 
ปรับหน้าต่าง ห้องแบ่ง การเข้าชมได้ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่55) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์และการจัดการช่องทางข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ จํานวน 50,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ที่มีผลต่อการรายงานผลการ

ดําเนินงาน เช่น รายงานประจําปี เอกสารข่าวแจก จดหมายข่าวรายปักษ์ 
จัดการข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านไลน์กรุ๊ป เพื่อติดต่อส่ือสารกับ
ผู้นําชุมชนในการรายงานผลกิจกรรม เพื่อส่งเป็นข่าว โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 

จํานวน 10,000  บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่52) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน  

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจา่ยเป็นค่าซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา       

พานพุ่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์สําเนา ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งชุมชนในเขต
เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555            
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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  ค่าวัสด ุ รวม 690,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 270,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม 

กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดาํ กระดานไวท์บอร์ด 
แผ่นป้ายต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สํานักงานเทศบาล หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ ฯลฯ   
เพื่อใช้ในกิจการสภาเทศบาล การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ จัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล งานพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน
ราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบภายใน งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรอืเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือสําหรับใช้ในห้องน้ํา      

ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้ว 
ถ้วยกาแฟ กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

 
 
 
 



หน้า 12/96 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ              
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

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

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,328,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงาน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน ถนนคนเดินสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 

 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงาน ฯลฯ   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จาํนวน 180,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงาน ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์สํานักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
 

  ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร 

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
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  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าบริการเพื่อทําเว็บไซด์ 

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

 

 งบลงทุน รวม 24,500 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท

  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

   ค่าซ้ือเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 4,500 บาท
    เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 (320 มิลลิเมตร) ระดับ

อุณหภูมิ 0-180 องศา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,500 บาท ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและ
ราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 223/2560     
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด 
จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 งบรายจา่ยอื่น รวม 50,000 บาท

  รายจ่ายอืน่ รวม 50,000 บาท

  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือส่ิงก่อสร้าง 

จํานวน 50,000  บาท

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน  
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 งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 20,000 บาท

  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 20,000  บาท

  1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลร้องวัวแดง ตั้งไว้ 20,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดซ้ือจัดจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอําเภอสันกําแพง 
ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่135) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 15/96 
 

             

งานบริหารงานคลัง รวม 5,947,000 บาท

 งบบุคลากร รวม 5,078,200 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,078,200 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,064,800  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2559 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 

เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 
บาท จํานวน 3 ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 458,900  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 

ค่าจ้างประจํา ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,263,600  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 

 

 



หน้า 16/96 
 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 102,500  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

 งบดําเนนิงาน รวม 836,800 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 212,800  บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 112,800  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

  ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 265,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

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

 

   โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น การคัดลอกข้อมูล การจัดทําแผนที่แม่บท การสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างที่จําเป็นเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่57) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็น
การจูงใจแก่ผู้เสียภาษี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่จําเป็นเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่58) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่

ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ยานพาหนะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

 



หน้า 18/96 
 

  ค่าวัสด ุ รวม 289,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ 

ถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าถ้วย ชาม ถ้วยกาแฟ นํ้าดื่ม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมค์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม เทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ   

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ   

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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 งบลงทุน รวม 32,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท

  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

   ค่าซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 22,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น 

ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จํานวน  
4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 22,000 บาท มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้สําหรับการจัดเก็บเอกสารของทางราชการประจํา
กองคลัง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่147) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
•   แผนงานการรักษาความสงบแผนงานการรักษาความสงบ

ภายในภายใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานเทศกิจ รวม 578,500 บาท

 งบบุคลากร รวม 458,500 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 458,500 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,800  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2559 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 22,700  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
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 งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  120,000

   โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ จํานวน 100,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์

ภารกิจงานเทศกิจ การออกสํารวจ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สํารวจ
พ้ืนที่/ทางสาธารณะ ที่มีการวางหรือจําหน่ายสินค้า ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
การออกเก็บป้ายโฆษณาใบปลิว โบรชัวร์ ที่ติดประกาศในเขตเทศบาลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการสํารวจข้อมูล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบการติดป้ายในที่สาธารณะ  

เป็นค่าจัดทําโครงป้าย และวัสดุอุปกรณ์สําหรับปิดป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายบอกเส้นทางการเดินทางในพื้นที่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่103) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย รวม 6,027,600 บาท

 งบบุคลากร รวม 1,856,600 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,856,600 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงนิเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 482,800 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 958,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 150,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

 งบดําเนนิงาน รวม 2,085,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุด ราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 

  ค่าใช้สอย รวม 1,605,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  

ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน 
ที่ตั้งประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  1,155,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคําส่ัง 
ให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือ 
เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 

   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 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่104) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 



หน้า 24/96 
 

   โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล จํานวน 600,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   

ประจําตําบล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    
ของผู้ปฏิบัติ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจําวัน        
ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาล เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าจัดซ้ือ
วัสดุ เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องแบบ สําหรับผู้ปฏิบัติการ ค่าวัสดุการแพทย์
และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว2826  
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่105) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 

หลักสูตรจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 ให้ครบร้อยละ 2 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
และเบิกเป็นค่าเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ที่จัดอบรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3795  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่105) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

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

หลักสูตรทบทวนตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 ให้ครบร้อยละ 2 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้แก่  
อปพร. ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเบิกเป็นค่าเครื่องแต่งกาย
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จัดอบรม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 



หน้า 25/96 
 

   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวินัยและความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้ง และป้ายเตือน บริเวณจุดเส่ียง 
ป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดเวทีประชาคม
ในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเส่ียงในชุมชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบริเวณ
จุดเส่ียง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
และหนังสือที่ มท 0606/ว06140 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่104) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําหมู่บ้าน 

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมู่บ้าน 
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่103) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในที่โล่ง จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการ

เผาในที่โล่งค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212  
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว2360  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่107) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 



หน้า 26/96 
 

   โครงการ อปพร. เตรียมพร้อมป้องกันภัย จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อปพร. เตรียมพร้อม 

ป้องกันภัย เป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ อปพร. ที่ได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อปพร. พ.ศ. 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนา
ศักยภาพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันกําแพง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่104) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และอัคคีภัย 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย  
เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเพิ่ม
ทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยทุก 3 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่104) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 



หน้า 27/96 
 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะ เครื่องสูบนํ้า เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 435,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม 

กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษทิชชูห้องน้ํา ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  

ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกนํ้าร้อน 
กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

 
 



หน้า 28/96 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการดับเพลิง เช่น เส้ือชูชีพ วัสดุ

อุปกรณ์กู้ชีพ เส้ือกั๊กสะท้อนแสง เส้ือ กางเกง เข็มขัด หมวก รองเท้า ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดว่นที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

หัวฉีดนํ้า สายดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น แถบกั้นเขตห้ามเข้าสะท้อนแสง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

 
 
 
 



หน้า 29/96 
 

 งบลงทุน รวม 2,086,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,086,000 บาท

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

   ค่าซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) จํานวน 2,000,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
  2) ประตูด้านหลัง ปิด – เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
  3) มีตู้เก็บท่อ บรรจกุ๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พรอ้มที่แขวนน้ําเกลือ 
  4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
  5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอปุกรณ ์
  6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
  7) คุณลักษณะเฉพาะอปุกรณ์การแพทย์ประกอบ 
       - เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได ้
       - ชุดช่วยหายใจชนดิใช้มอืบีบสําหรับเดก็และผู้ใหญ ่
       - เครื่องสอ่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต ์
       - เครื่องวดัความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
       - ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
       - ชุดเฝือกลม 
มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้าน 
งานกู้ชีพกู้ภัย โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

   ค่าซ้ือชุดไฟส่องสว่าง LED จํานวน 6,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือชุดไฟส่องสว่าง LED แบบ 2 หัว ขนาด 50 วัตต์ พร้อม 

ขาตั้ง จาํนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัย ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 223/2560 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 



หน้า 30/96 
 

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

   ค่าซ้ือรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน (Stretcher) แบบ   

4 ตอน ปรับเอนหลัง น่ัง นอน จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานกู้ชีพกู้ภัย      
ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบล      
สันกําแพง ที่ 223/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการ
จําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่147) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 31/96 
 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 14,392,100 บาท

 งบบุคลากร รวม 3,441,100 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,441,100 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,290,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 89,900  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชพี

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง

การศึกษา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย  
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 
เมษายน 2559 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 884,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มที่จ่ายเพิ่ม ใหแ้ก่พนักงานจ้างตามภารกจิ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
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 งบดําเนนิงาน รวม 1,523,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

  ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา

แรงงาน ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  220,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ฯลฯ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่มีความจําเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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   โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด 

ประกวดทักษะ การแสดง นิทรรศการและการแสดงต่างๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ เป็นค่าจัดซ้ือของเล่น ตุ๊กตา ของขวัญ รางวัล ขนม ลูกโป่ง อาหาร 
เครื่องดื่ม ป้ายค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์เด็กเล่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีงและวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
ในการจัดเตรียมงาน  สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่128) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองการศึกษา ,  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรยีน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ 
พัดลม อ่างล้างจาน เครื่องทํานํ้าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 435,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น  - กระดาษต่างๆ 
ตะแกรง ชั้นวางเอกสาร กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท์
บอร์ด ป้าย ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน  
แผงกั้นห้อง (Partition) เครื่องเขียน สมุด ซองจดหมาย คลิปบอร์ด 
ส่ิงพิมพ์ ธงต่างๆ ฯลฯ - หนังสือพิมพ์และวารสารสําหรับสถานที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น สายไฟ สายไมค์ สายลําโพง หลอดไฟ ปล๊ักไฟ 

แบตเตอรี่แห้ง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เสาอากาศ เครื่องรับ
โทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมล์ลอย เครื่องชาร์ท ถ่าน ลําโพง ลําโพงสนาม 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องเล่นดีวีดี พัดลม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง

ห้องน้ํา กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า นํ้าดื่ม 
ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถาด นํ้าดื่ม  
ฯลฯ เพื่อใชใ้นกิจการงานกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย เครื่องเจียร์ 

เครื่องตัดเหล็ก ไขควง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมค์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน ยางนอก นางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 120,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2560 

 

  วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าเขียนป้าย เชือก ค่าล้างอัดรูป 

แฟลต เลนส์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง และการ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD / CD-RW ดิสก์เก็ต แผ่นโปรแกรมต่างๆ  

ค่าตลับผงหมึก คีย์บอร์ด เม้าส์ เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ  
เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์ออกกําลังกายหรือสถานที่เต้นแอโรบิค ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ฯลฯ   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการติดต่อราชการต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

 

 งบลงทุน รวม 30,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 
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 งบเงนิอุดหนุน รวม 9,398,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 9,398,000 บาท

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 9,398,000 บาท

  1) อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

ตั้งไว้ 9,268,000 บาท

    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 5 แห่ง และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบล  
สันกําแพง (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในอัตรามื้อละ 20 บาท
ต่อคน จํานวน 200 วัน) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายตอ่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 139) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

     โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง  
      (1)  โรงเรียนบ้านสันกําแพง จํานวน 1,728 คน เป็นเงิน 6,912,000 บาท 
      (2)  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จํานวน 186 คน เป็นเงิน 744,000 บาท 
      (3)  โรงเรียนวัดบ้านน้อย จํานวน 119 คน เป็นเงิน 476,000 บาท 
      (4)  โรงเรียนวัดสันโค้ง จํานวน 56 คน เป็นเงิน 224,000 บาท 
      (5)  โรงเรียนวัดทรายมูล จํานวน 69 คน เป็นเงิน 276,000 บาท 
     โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
      (1)  โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์ จํานวน 159 คน  เป็นเงิน 636,000 บาท 

  2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง  ตั้งไว้ 130,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้แก่

โรงเรียนในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 139) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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    (1) โรงเรียนสันกําแพง  
          - โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสันกําแพง 

        จํานวน 30,000 บาท 
 

    (2) โรงเรียนบ้านสันกําแพง  
          - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียน 

        บ้านสันกําแพง  จํานวน 20,000 บาท 
 

    (3) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์  
          - โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 

        จํานวน 20,000 บาท 
 

    (4) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง  
          - โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแกนั่กเรียน 

        จํานวน 15,000 บาท 
 

    (5) โรงเรียนวัดบ้านน้อย  
          - โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี 

        และนาฏศิลป์  จํานวน 15,000 บาท 
 

    (6) โรงเรียนวัดสันโค้ง  
          - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนด้านส่ือวัสดุการเรียน 

        การสอน  จํานวน 15,000 บาท 
 

    (7) โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  
          - โครงการฝึกสอนตีกลองสะบัดชัยสืบสานงานศิลปะการแสดงของ 

        วัฒนธรรมท้องถิ่น จาํนวน 15,000 บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,522,920 บาท

 งบบุคลากร รวม 2,844,500 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,844,500 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,135,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน และครูผู้ช่วย ของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560    
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,800  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ 
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนนุสําหรับสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ ให้แก่ พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และพนักงานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ 
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 

 งบดําเนนิงาน รวม 6,383,810 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 1,519,800 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  1,519,800

   โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 35,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 

เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน การจัดงานและค่าจัดทําสูจิบัตร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่) 
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   โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่ 
จบการศึกษาระดับอนุบาล 3 เช่น ค่าตกแตง่สถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าแต่งหน้าทําผม ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เตรียมงาน การจัดงานและค่าจัดทําสูจิบัตร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่124) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกฬีาอนุบาลสัมพันธ์ ของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
ของที่ระลึก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ       
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่125) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 60,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

ของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ได้แก่   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู       
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม     
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่124) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,384,800  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

  (1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง

ตั้งไว้ 744,600 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
       - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
       - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ WiFi) จํานวน 7,200 บาท
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
       - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 21,000 บาท      

     (โรงเรียน 15,000 บาท , ครูแกนนําโรงเรียน 1 คน 3,000 บาท ,  
     เจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน 3,000 บาท)

       - ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด อปท. จํานวน 320,000 บาท 
     (อัตราม้ือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน 80 คน)

       - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา จาํนวน 136,000 บาท 
     (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน 80 คน)

       - ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 16,000 บาท 
     (คนละ 200 บาท/ปี จํานวน 80 คน)

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 16,000 บาท 
     (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน 80 คน)

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 24,000 บาท 
     (คนละ 300 บาท/ปี จํานวน 80 คน)

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 34,400 บาท 
     (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน 80 คน)

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 125) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  (2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว ตั้งไว้ 264,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
       - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 196,000 บาท 

     (อัตราม้ือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน 40 คน) 
 

       - ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน 68,000 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 40 คน) 

 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 125) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตั้งไว้ 376,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
       - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 279,300 บาท 

     (อัตราม้ือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน 57 คน) 
 

       - ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน 96,900 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 57 คน) 

 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 126) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าวัสด ุ รวม 4,864,010 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล     

สันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จํานวน 2 ภาคเรียน) 
ที่เมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองและหมดไป เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม 
ส่ือ โปสเตอร์ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

       (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 4,000 บาท  
       (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 3,000 บาท  
       (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 3,000 บาท  

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

เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล   
สันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ตําบลสันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 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 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

  ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,779,010 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก       

ป.1 - ป.6 ในเขตเทศบาล จํานวน 9 แห่ง (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 
10 มิถุนายน 2559 ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 126) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

     โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 260 วัน 
         (1) โรงเรียนบ้านสันกําแพง จํานวน 1,728 คน เป็นเงิน 3,311,193.60 บาท 
         (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จํานวน 186 คน เป็นเงิน 356,413.20 บาท 
         (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย จํานวน 119 คน เป็นเงิน 228,027.80 บาท 
         (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง จํานวน 56 คน เป็นเงิน 107,307.20 บาท 
         (5) โรงเรียนวัดทรายมูล จํานวน 69 คน เป็นเงิน 132,217.80 บาท 
         (6) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์ จํานวน 159 คน เป็นเงิน 304,675.80 บาท 
     โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 260 วัน 
         (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 80 คน เป็นเงิน 153,296 บาท 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน 
         (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 40 คน เป็นเงนิ 76,648 บาท 
         (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 57 คน เป็นเงิน 109,223.40 บาท 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล 

สันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จํานวน 2 ภาคเรียน)      
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 เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

       (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 5,000 บาท  
       (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว จํานวน 5,000 บาท  
       (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จํานวน 5,000 บาท  

 งบลงทุน รวม 294,610 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,610 บาท

  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

  ค่าซ้ือโต๊ะและเก้าอี้สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 28,050 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานและเก้าอี้สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ 

ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดสันโค้ง ประกอบด้วย 
 1)  โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 3 ตัวๆ ละ 
  6,500 บาท งบประมาณ 19,500 บาท 
 2)  เก้าอี้สํานักงานกลาง บุหนัง ขนาด 65 x 63 x 94 เซนติเมตร  
  จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,850 บาท งบประมาณ 8,550 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
แต่มีความจําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานของของครูผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซ่ึงสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง    
ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่าย   
ในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  ค่าซ้ือตู้เอกสาร 2 บาน ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 14,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร 2 บาน ประตูมือจับเขาควาย ขนาด  

914 x 457 x 1829 มิลลิเมตร จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 3,700 บาท งบประมาณ 
14,800 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซ่ึง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคา 
ที่มีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ขนาด 880 x 410 x 879 

มิลลิเมตร จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 2,450 บาท งบประมาณ 9,800 บาท ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นตอ้งใช้สําหรับเก็บเอกสารต่างๆ ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคา
ของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าซ้ือตู้เหล็กโล่ง 9 ช่อง ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 32,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กโล่ง 9 ช่อง ขนาด 915 x 457 x 915 มิลลิเมตร

จํานวน 12 ตู้ๆ ละ 2,700 บาท งบประมาณ 32,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็น 
ต้องใช้สําหรับวางกระเป๋าของเด็กนักเรียน ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
วัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากาํหนดคุณลักษณะและราคา
ของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

  ค่าซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 9,560 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล 

พร้อมเครื่องลูก จํานวน 2 ชุดๆ ละ 4,780 บาท งบประมาณ 9,560 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซ่ึงสามารถจัดหาไดต้ามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยคณะกรรมการพิจารณากาํหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ 
ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและ

อาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ทั้งนี้        
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่127) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ รวม 6,988,500 บาท

 งบบุคลากร รวม 6,003,500 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,003,500 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,658,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา   
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 187,200  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม เดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 2 ตําแหน่ง และตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช เดือนละ 3,500 
บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 655,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,178,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 
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  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 186,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

  เงินอื่น จํานวน 69,300 บาท
    ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว01 
ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 เรื่องประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
ประกาศกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงาน  
ส่วนตําบล 

 

 งบดําเนนิงาน รวม 985,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 160,000 บาท

  1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

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

ตั้งไว้ 40,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วิชาชีพพิเศษสําหรับพยาบาล ค่าจ้างพิเศษ  
ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข  
จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงาน 
ให้แก่เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3617 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2532 

 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

 

 



หน้า 49/96 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

  ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  150,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน 40,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

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

 

   โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และวัน อสม. แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอบรมฟื้นฟู การจัดประชุม 

การพัฒนาศักยภาพ อสม. วัน อสม.แห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ  
แก่ อสม. ที่เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่111) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและ         

ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่112) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การควบคุมและ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่114) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําสร้างคุณค่าสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยา จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมแกนนําสมุนไพร กิจกรรมนํา

สมุนไพรเพื่อมาเป็นประโยชน์ทางยา เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่120) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการน้ําคุณภาพเพื่อผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและ

ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพ่นหมอกควัน ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 265,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว 

กระดาษไข วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุเบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

โดยถือปฏิบัตติามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือเวชภัณฑ์และยา วัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล  

ปฐมพยาบาลทั้งในและนอกสํานักงาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน้ํายา
กําจัดกล่ิน นํ้ายาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายอะเบท นํ้ายากําจดัยุงลาย  
ยาคุมกําเนิด สารดับกล่ิน อีเอ็ม สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 

สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน  
วัดโรงธรรมสามัคคี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา บ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 

สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 90,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 90,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  90,000

   โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่116) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ 
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ แก่ประชาชนทั่วไป 
อสม. นักเรียน และผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร      
ค่าเอกสารสื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสารสื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย    
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่116) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการหมอในบ้าน จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ และการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ อสม. ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเอกสารสื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 9,212,100 บาท

 งบบุคลากร รวม 6,167,100 บาท

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,167,100 บาท

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,793,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2559 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 

  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 

เดอืนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ  
1,500 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 

 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 474,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจํา ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,461,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่ม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) 

 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 267,700 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

 

 งบดําเนนิงาน รวม 2,888,000 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 358,000 บาท

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างอาคาร ค่าตอบแทน  

ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ, วิศวกร ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการ 
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

 

  ค่าเช่าบ้าน จํานวน 228,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 

 
 
 



หน้า 57/96 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 

  ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,400,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ํา ค่าเปลี่ยนภาพไตรวิชั่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
ที่ตั้งประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 60,000

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 

 

   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

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

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่

ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่องสั่นคอนกรีต,เครื่องตบดิน,ยานพาหนะ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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  ค่าวัสด ุ รวม 870,000 บาท

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา ดินสอ 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือสําหรับใช้ในห้องน้ํา  

ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้ว 
ถ้วยกาแฟ กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทยีน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 500,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

 

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

ปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 

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

ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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 งบลงทุน รวม 157,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,000 บาท

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)    
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้

 1)  ในกรณีท่ีมีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกว่า 2 MB 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

 2)  ในกรณีท่ีมีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกวา่ 2.7 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้

 1)  เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ 

 2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

 3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ   

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  
120 GB จํานวน 1 หน่วย 

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

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ

มีขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

 

    มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ข้อ 8) 

 

    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่) 
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  ครุภัณฑ์อื่น  

   ค่าจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 35,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 

มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พร้อมเสา 4 น้ิว สูง 3 เมตร จํานวน 2 ชุดๆ 
ละ 17,500 บาท งบประมาณ 35,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ 
ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้  
ในการติดตั้งบริเวณทางร่วมทางแยกในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง ซ่ึง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบล      
สันกําแพง ที่ 224/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคา 
ที่มีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 

 

    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่) 

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 12,740,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 1,035,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  เป็นค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําส่ิงของต่างๆ  ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่าย 
ได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน ฝายนํ้าล้น ฯลฯ  
 

  ค่าวัสด ุ รวม 955,000 บาท

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

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

เล่ือย ไขควง เทปวัดระยะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

 

  วัสดุอื่น จํานวน 5,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 

 

 
 
 
 
 
 



หน้า 62/96 
 

 งบลงทุน รวม 11,605,000 บาท

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 11,605,000 บาท

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง จํานวน 388,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร 

ความยาวรวม 215.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 645.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างขา้งละ 0.25 เมตร 
ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกาํแพง เลขที่ 1/2561 
บริเวณถนนซอย 4 บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 388,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง จํานวน 200,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร 

ความยาวรวม 110.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 330.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างขา้งละ 0.25 เมตร 
ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 2/2561 
บริเวณถนนซอย 5 บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ช่วงปลาย) หมู่ 1  
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 111,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวรวม 60.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 180.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างขา้งละ 0.25 เมตร 
ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 3/2561 
บรเิวณถนนซอย 3 (ช่วงปลาย) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 111,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านช่างแดง หมู่ 1  
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 119,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 2.50 เมตร 
ความยาวรวม 75.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 187.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างขา้งละ 0.25 เมตร 
ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 4/2561 
บริเวณถนนซอยขา้งบ้านช่างแดง บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 119,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางรัตนา หมู่ 1  
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 719,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 300.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 1,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 5/2561 
บริเวณถนนซอยข้างบ้านนางรัตนา ชมพูกา บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 719,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 60) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ 2 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 296,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 92.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 8/2561 บริเวณซอย 9 (บ้านนายวิทยา 
พันธ์ุสมบัติ) บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 296,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้าน    
ป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 555,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 145.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที ่9/2561 บริเวณถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว 
(ตั้งแต่ส่ีแยกตลาดป่าเห็ว ถึงเชื่อมซอย 9 บ้านป่าเห็ว) บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 555,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง 
(ตั้งแต่ซอย 2 ถงึหมู่บ้านชวนชม) 

จํานวน 542,000 บาท

    ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
0.30 - 1.50 เมตร ทั้งสองข้างความยาวรวม 476.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ 
ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 807.00 
ตารางเมตร กอ่สร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 6/2561 
บริเวณถนนสายหลักบ้านเหล่า (ตั้งแต่ซอย 2 ถึงหมู่บ้านชวนชม) หมู่ 3 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 542,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบล
สันกําแพง (ตั้งแต่สามแยกบ้านนายอาคม ถึงลําเหมืองสาธารณะ)

จํานวน 531,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 166.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 10/2561 บริเวณถนนบ้านคําซาว (ตั้งแต่
สามแยกบ้านนายอาคม ถึงลําเหมืองสาธารณะ) บ้านคําซาว หมู่ 4 ตําบล
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 531,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตําบล
สันกําแพง (ตั้งแต่ต้นโพธิ์ข้างวัดคําซาว ถึงลําเหมืองสาธารณะ)

จํานวน 261,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 81.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 11/2561 บริเวณถนนบ้านคําซาว (ตั้งแต่
ต้นโพธ์ิข้างวัดคําซาว ถึงลําเหมืองสาธารณะ) บ้านคําซาว หมู่ 4 ตําบล    
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 261,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง  
(ถนนหลังวัดสันกําแพงหลวง ด้านทิศตะวันตก)

จํานวน 375,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 5.50 เมตร 
ความยาวรวม 112.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 616.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 7/2561 บริเวณถนนด้านหลังวัดสันกําแพงหลวง (ด้านทศิตะวันตก) 
หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 375,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 6 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 257,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 75.00 เมตร กอ่สร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลสันกําแพง เลขที่ 19/2561 บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตําบล
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 257,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 69) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดแผ่นคอนกรีต
อัดแรง หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 307,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดแผ่นคอนกรีตอัดแรง 
ความกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ความยาว 17.00 เมตร พร้อม
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 30/2561 บริเวณถนนไปสุสาน
บ้านทรายมูล บ้านตลาด หมู่ 7 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 307,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน หมู่ 9  
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 1,546,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวรวม 114.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 342.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ข้างเดียว พร้อมก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ป้องกันน้ําเซาะ) หนา 0.25 เมตร สูงจากระดับท้องน้ํา 2.50 
เมตร ยาว 127.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 20/2561 บริเวณถนนซอยสุโขทัย (ต่อจากของเดิม) บ้านสันใต้     
หมู่ 9 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งไว้ 1,546,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง จํานวน 57,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 2.00 เมตร 

ความยาวรวม 42.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 84.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 12/2561 บริเวณถนนซอย 2 บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 57,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง จํานวน 434,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 

ความยาวรวม 165.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างขา้งละ 1.00 เมตร 
ทั้ง 2 ข้างก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 13/2561 
บริเวณถนนซอย 5 (บ้านนายเสกสรร) บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 434,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง  
(ต่อจากของเดมิ) 

จํานวน 415,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 160.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 640.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างขา้งละ 1.00 เมตร 
ทั้ง 2 ข้างก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 14/2561 
บริเวณถนนซอย 6 (ต่อจากของเดิม) บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 415,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 75) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง  
(ต่อจากของเดมิ) 

จํานวน 242,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 110.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 16/2561 บริเวณถนนซอย 8 (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อย หมู่ 11 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 242,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
หมู่ 1 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 100,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวรวม 54.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 162.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 21/2561 บริเวณถนนซอยหนา้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (ตั้งแต่
ปากทางเชือ่มถนนสายเชียงใหม่-สันกําแพง ถงึลําเหมือง) บ้านดอนมูล หมู่ 1 
ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 2 ตําบลทรายมูล จํานวน 328,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตรจํานวน 2 ช่วง ความกว้าง 

4.00 เมตร ความยาวรวม 117.00 เมตร และความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาวรวม 26.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ช่วง  
ไม่น้อยกว่า 559.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบล      
สันกําแพง เลขที่ 22/2561 บริเวณถนนสันโค้งใหม่ ซอย 1 (ซอยลุงขาว) 
บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 328,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลทรายมูล 
(บริเวณริมทางหลวงฝั่งซ้าย) 

จํานวน 200,000 บาท

    ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
0.30 - 1.30 เมตร ความยาวรวม 350.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม  
แบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 23/2561 บริเวณริมทางหลวง
เทศบาล หมายเลข ชม.ถ. 70-001 (ฝ่ังซ้าย) ช่วงปากซอยสันโค้งใหม่    
ซอย 7 (ซอยลุงคํายาไก่) ถึงหน้าอุโบสถวัดดอนมูล บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 
ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 



หน้า 68/96 
 

   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลทรายมูล 
(บริเวณริมทางหลวงฝั่งขวา) 

จํานวน 161,000 บาท

    ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
0.40 - 1.30 เมตร ความยาวรวม 255.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 262.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม 
แบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 24/2561 บริเวณริมทางหลวง
เทศบาล หมายเลข ชม.ถ. 70-001 (ฝ่ังขวา) ช่วงปากทางแสงคําอนิน์      
ถึงวัดดอนมูล บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 161,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลทรายมูล 
(บริเวณริมทางหลวงทั้ง 2 ฝ่ัง) 

จํานวน 175,000 บาท

    ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
0.40 - 1.30 เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ฝ่ัง 262.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 287.00 ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 25/2561 บริเวณริมทาง
หลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ. 70-001 ( ทั้ง 2 ฝ่ัง) ช่วงหน้าโรงเรียน    
วัดสันโค้ง ถึงซอยสันโค้งใหม่ ซอย 1 (ซอยลุงขาว) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 
ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 175,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 626,000 บาท

    ซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 440.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่
ถนนปูทับผิวถนน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 
29/2561 บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ตลาดสันโค้ง ถึงจุดเชื่อมต่อ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปบ้านหัวฝาย บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตําบลทรายมูล 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 626,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 



หน้า 69/96 
 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 หมู่ 5 ตําบลทรายมูล จํานวน 145,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.50 เมตร 

ความยาวรวม 69.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 241.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 26/2561 บริเวณถนนบ้านหัวทุ่ง ซอย 3/2 (ซอยข้างบ้าน 
นายธีรพงษ์ ไชยชนะ) บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 145,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัวชน หมู่ 7 ตําบลทรายมูล จํานวน 204,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.50 เมตร 

ความยาวรวม 98.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 343.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 27/2561 บริเวณถนนซอยวัวชน บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 204,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านบรรจงวัวหัน หมู่ 7 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 57,000 บาท

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาวรวม 26.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 91.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 28/2561 บริเวณถนนซอยข้างร้านบรรจงวัวหัน บ้านทรายมูล หมู่ 7 
ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 57,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 



หน้า 70/96 
 

   โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 856,000 บาท

    ซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกว้าง 5.70 - 7.75 เมตร ความยาวรวม 457.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนที่ถนนปูทับผิวถนน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 
3,017.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 31/2561 บริเวณถนนทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ช่วงสาม
แยกเก๊าตุ้ม ถึงปากซอยวัดทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 856,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 6 
ตําบลแช่ช้าง 

จํานวน 281,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ความยาวรวม 100.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 18/2561 บริเวณซอย 3 จากถนน
สายหลักเชื่อมต่อรางระบายน้ําของเดิม บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตําบลแช่ช้าง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 281,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
ตําบลแช่ช้าง 

จํานวน 337,000 บาท

    ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 99.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 15/2561 บริเวณถนนสายหลักริม 
นํ้าแม่ออน ตั้งแต่ทางแยกข้างวัดแช่ช้าง เชื่อมต่อรางระบายน้ําของเดิม  
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตําบลแช่ชา้ง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งไว้ 337,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 



หน้า 71/96 
 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง จํานวน 280,000 บาท
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ช่วง ความ

กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 163.00 เมตร และความกว้าง 3.00-4.00 
เมตร ความยาว 3.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อย
กว่า 499.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขที่ 17/2561 บริเวณคลองชลประทานถึงบ้านนายสุเจตน์ บ้านป่าไผ่ใต้ 
หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 280,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต่างๆ เช่น ถนน พนังกันดิน รางระบายน้ํา และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง ฯลฯ 

 

 งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 100,000 บาท

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

  1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง ตั้งไว้ 100,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง 

เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม การปรับปรุงระบบไฟ การขยาย
เขตไฟฟ้า ฯลฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาํเภอสันกําแพง โดย 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 136) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่)
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งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 70,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา

แรงงานในการทําส่ิงของต่างๆ จ้างเหมาตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ  
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

 

  ค่าวัสด ุ รวม 50,000 บาท

  วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซ้ือสารเคมีที่ใช้ในการ

ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ริมแม่นํ้า ลําคลอง สระน้ํา ริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ต่างๆ ปุ๋ย
ประเภทต่างๆ พันธ์ุสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น 
ใบมีด เชือก กะลามะพร้าว ดินดํา กระถางเพาะพันธ์ุ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก 
ตาข่ายป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,460,500 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 8,392,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 7,350,000 บาท

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 6,800,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพ่น

หมอกควันยากําจัดยุง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานที่ศูนย์กําจัดขยะ  
ของเทศบาล, ที่สาธารณะ การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรมสามัคคี ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ ค่าจ้างเอกชน
บริหารจัดการขยะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร หมู่ 3 
ตําบลสันกําแพง และนําขยะไปกําจัด โดยสามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03)  150,000

   โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้เรื่องการ

รักษาและดูแลส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การวางแผน
การดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนแกนนําในชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์ 
ค่าล่วงเวลาสําหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดลํานํ้า 
เช่น จอบ มีด คราด ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่91) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้ เรื่องการ

ลดการใช้ คัดแยกขยะ การนําไปใช้ประโยชน์ และหลีกเล่ียงการบริโภคโดย
ไม่จําเป็นให้แก่ ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายชุมชน การ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการดําเนินงานร่วมกับ แกนนําในชุมชน เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดซ้ือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ค่า
ศึกษาดูงานค่าใช้จ่ายในการส่งชุมชนเข้าประกวด/แข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่า
นิเทศติดตามงาน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่96) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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   โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือ อบรมให้ความรู้ เรื่องการ

รักษาและดูแลด้านสาธารณสุขและด้านส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
การรักษาความสะอาดถนนหนทางในเขตเทศบาล การประชาสัมพันธ์  
การวางแผนการดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนแกนนําในชุมชน 
เพื่อร่วมรณรงค์ ค่าล่วงเวลาสําหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ 
ทําความสะอาดลํานํ้า เช่น จอบ มีด คราด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่91) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม

พ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล อบรมให้ความรู้ เรื่องการรักษาและดูแล
ส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ฯลฯ ค่าตอบแทนแกนนําในชุมชน เพื่อร่วม
รณรงค์ ค่าล่วงเวลาสําหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น จอบ มีด คราด 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่92) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่

ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 
0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 985,000 บาท

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุเบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 700,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ 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  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

 
 
 



หน้า 76/96 
 

  วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุอื่นที่ใช้ในกิจการโรงทําปุ๋ยหมัก ลานขนถ่ายขยะ 

หรือกิจการสาธารณสุข เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส  
หัววาล์วปิด - เปิดก๊าซ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 57,000 บาท

  ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์กําจัดขยะของเทศบาล  

โรงเรือนปุ๋ยหมัก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 2,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาศูนย์กําจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก 

สวนสาธารณะ ฯลฯ  
 

  ค่าบริการโทรศัพท์ จาํนวน 15,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงาน ศูนย์เรียนรู้การกําจัดขยะของเทศบาล 

ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์
สํานักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   

 

 งบลงทุน รวม 68,500 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

   ค่าซ้ือเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 28,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ

สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรของกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
งบประมาณ 28,500 บาท มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว     
เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 



หน้า 77/96 
 

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 20,000 บาท

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต่างๆ เช่น โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก ศูนย์กําจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจํา 
ลานเทขยะ ฌาปนกิจสถาน ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
•   แผนงานสร้างความเข้มแข็งแผนงานสร้างความเข้มแข็ง      

ของชุมชนของชุมชน 
 
 
 
 
 
 



หน้า 78/96 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,540,500 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 1,000,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 1,000,000

   ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาล 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดประชุมสัมมนาในการดําเนินการจัด 
เวทีประชาคม ภายในเขตเทศบาลทั้ง 23 ชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน โดยนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประเมิน
ความพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ อาหารว่าง อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553     
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่59) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบพิบัติภัยธรรมชาติ

ที่เกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ภัยหนาว โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยและหลัง
เกิดภัย ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่99) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 



หน้า 79/96 
 

   ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งตําบล    
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม"

จํานวน 500,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งลานค้าชุมชน  
ตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม,  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป์  
ถิ่นหัตถกรรม" ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่123) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทนุ สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล จํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานในการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นของ

เทศบาล  แก่ผู้นําชุมชน, กรรมการชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน อสม.  
นักเรียนนักศึกษา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่59) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

   โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างวิชาการ 
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร 
การอบรมทํานํ้ายา  ล้างจาน การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ แก่ผู้นําชุมชน  
กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
OTOP ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่122) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทนุ สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 



หน้า 80/96 
 

   ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกัน ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการ  
แพร่ระบาดของยาเสพติด ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด 
การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล ประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน   
โดยดําเนินงานร่วมกับสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2557 และหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่99) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
กับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่100) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่

 

   โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น 
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น    
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ดว่นที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่101) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่
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   โครงการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่122) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทนุ สู่สากล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) 

จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) เป็นค่าใช้จ่าย
ในการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นด้านกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเส่ียง (ลูกจ้าง) ของเทศบาล 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเส่ียง (ลูกจ้าง) 
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ  
ที่ มท 0810.3/ว2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและการจัด
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชน การจดักิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบล    
สันกําแพง เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่101) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่
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 งบลงทุน รวม 16,500 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท

  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

   ค่าซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น 

ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 16,500 บาท มีความจําเป็น 
ต้องจัดหาครุภณัฑ์ดงักล่าว เพื่อใช้สําหรับการจัดเก็บเอกสารของทาง
ราชการประจําฝ่ายสวัสดิการสังคม โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 งบเงนิอุดหนุน รวม 524,000 บาท

  เงินอุดหนนุ รวม 524,000 บาท

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000  บาท

  1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง ตั้งไว้ 40,000  บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอสันกําแพง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันกําแพง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่137) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 484,000 บาท

  1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 484,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหาร งาน 

ของคณะกรรมการชุมชนในการประชุมทําแผนชุมชน การส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการกีฬา ให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 22 หมู่บ้านๆ ละ 22,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 136) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

     - หมู่ที่ 1 ตําบลสันกําแพง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
     - หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 3 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านเหล่า 
     - หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง 
     - หมู่ที่ 7 ตําบลสันกําแพง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านกาด 
     - หมู่ที่ 8 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 9 ตําบลสันกําแพง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
     - หมู่ที่ 10 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 11 ตําบลสันกําแพง โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
     - หมู่ที่ 14 ตําบลสันกําแพง โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบรหิารงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 2 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
       บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลทรายมูล  
     - หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าเป้า 
     - หมู่ที่ 4 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
     - หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
     - หมู่ที่ 6 ตําบลทรายมูล โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
    - หมู่ที่ 7 ตําบลทรายมูล โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการบริหารคณะกรรมการชุมชนบ้านทรายมูล
     - หมู่ที่ 6 ตําบลแช่ช้าง โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 
       ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน  
     - หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง โครงการสร้างศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าไผ่กลาง 
     - หมู่ที่ 8 ตําบลแช่ช้าง โครงการบริหารงานองคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ 

 
 
 



 
 
 
 
 
•   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 



หน้า 84/96 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 502,000 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 425,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 325,000

   โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การจัดการแขง่ขนั

กีฬาประเภทต่างๆ การส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่108) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่

 

   โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 15,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน

เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที่ 109) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่

 

   โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง

"ฉําฉาเกมส์" เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ฯลฯ ระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ห์ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอืน่ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่108) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่
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   โครงการแข่งขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขันฟุตบอล (ยุวชน) สันกําแพงยูธคัพ 

เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ห์ ใบประกาศนียบัตร ของ
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรยีมงาน และค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
ของเทศบาลตําบลสันกําแพงเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่109) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่109) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 50,000 บาท

  วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสําหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 

สันกําแพง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเทนนิส 
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ห่วงยาง เชือกกระโดด ดาบสองมือ 
ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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 งบลงทุน รวม 77,000 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท

  ครุภัณฑ์กีฬา  

   ค่าซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 77,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 3 รายการ 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 77,000 บาท ดังนี้ 
 

  1) เครื่องออกกําลังข้อเข่า โครงสร้างเครื่องกว้าง 65 เซนติเมตร ใช้ท่อทรงกลม
ขนาด 2 น้ิว ใช้เหล็กความหนาไม่ต่ํากว่า 2.3 มิลลิเมตร จํานวน 2 เครื่องๆ 
ละ 10,200 บาท งบประมาณ 20,400 บาท 

 

  2) เครื่องบริหารไหล่และขา โครงสร้างฐานเครื่องออกกาํลังกายขนาด 65 x 107 
เซนติเมตร ใช้วัสดุท่อกลมขนาดพร้อมเหล็กตัวยู ขนาด 3 x 98 เซนติเมตร 
ใช้ระบบลูกปืนรับนํ้าหนักเม็ดกลม วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ํากว่า 2.3 
มิลลิเมตร จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 11,900 บาท งบประมาณ 23,800 บาท 

 

  3) ลู่ว่ิงอเนกประสงค์ โครงสร้างฐานเครื่องวัสดุที่ใช้เหล็กตัวยูขนาด 3 น้ิว 
ขนาด 66 x 130 เซนติเมตร ระบบสายพานคู่ ลูกปืนรับนํ้าหนักได้ 16 ตัน 
วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ํากว่า 2.3 มิลลิเมตร จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,400 
บาท งบประมาณ 32,800 บาท 

 

    ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการประชาชน สําหรับใช้ในการออกกําลังกาย 
ประจําศูนย์ออกกําลังกายเทศบาลตําบลสันกําแพง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและ
ราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 222/2560  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด 
จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 1,118,830 บาท

 งบดําเนนิงาน รวม 805,000 บาท

  ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ (03) 775,000

   โครงการวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าปัจจัย 

เครื่องไทยทาน ดอกไม้ธูปเทียน ป้ายต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
สําหรับเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่129) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ามงกุฎ 
สายสะพาย เงินรางวัล ถ้วยรางวัล สลุงดอกไม้ ของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่อง
แต่งกาย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง วงดนตรี และมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ  
เก้าอี้ คูเลอร ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีรดน้ําดําหัว ค่าจ้างเหมาจัดทาํ  
พิธีทางศาสนา ค่าจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที ่
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้ในการ 
จัดเตรียมงาน จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร    
และสูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่130) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่) 

 

 
 
 



หน้า 88/96 
 

   โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 45,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน 12 สิงหามหาราชินี เช่น ค่า

พระบรมฉายาลักษณ์ และฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ ์ค่าป้าย ค่าวุฒิบัตร ค่า
โล่ห์รางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่129) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่

 

   โครงการวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช เช่น  

ค่าพระบรมฉายาลักษณ์และฐานที่ตั้ง ธง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย  
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ย
ในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่130) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่

 

   โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น     

ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและพิธีกร เงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพาย ขันดอกไม้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง วงดนตรี 
และมหรสพต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่129) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่

 

   โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

เช่น ค่าจัดทําแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่129) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่
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   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ คูเลอร์ 
แก้วนํ้า ค่าประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้ในการเตรียมงานและ
จัดทําสูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่129) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เช่น ค่า    
พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง 
ค่าเช่าเครื่องเสียง วงดนตรีและมหรสพต่างๆ ค่าเช่าเวที ค่าบํารุงสถานที่  
ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมงาน เอกสาร
ประกอบการประชุม สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

   โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน เช่น ค่าอาหาร 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเวที ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง ค่านํ้าดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลสันกําแพง และกองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ พัดลม อ่างล้างจาน 
เครื่องทํานํ้าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง 
ขยายเสียง ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

 

 งบลงทุน รวม 43,830 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,830 บาท

  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

  ค่าซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน ประจํางานช่างศิลป์กองการศึกษา จํานวน 11,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น 

ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จํานวน  
2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 11,000 บาท มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประจํางานช่างศิลป์
กองการศึกษา โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

  ค่าซ้ือเครื่องมือก่อสร้าง ประจํางานช่างศิลป์กองการศึกษา จํานวน 8,390 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมือก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน 8,390 บาท ดังนี้ 
 

  1) ปืนยิงตะปู มีแม๊กขาคู่ลึกตั้งแต่ 6-22 มิลลิเมตร มีความดันลม 6-8 Bar 
บรรจุตะปูได้ 100 นัด จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 940 บาท

 

  2) ปืนยิงตะปู ใช้กับตะปูขาเดี่ยว ความยาวตะปูสูงสุด 50 มิลลิเมตร มีความดันลม 
6-8 Bar บรรจุตะปูได้ 100 นัด จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 2,850 บาท

 

  3) สว่านกระแทกไร้สาย มีสวิตซ์ปรับความเร็ว ปรับความเร็วได้ 2 ระดับช้า/เร็ว 
ปรับค่าแรงบิดได้ 16 ระดับ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,600 บาท

 

    ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในงานช่างศิลป์ กองการศึกษา ซ่ึงสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคา
ของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)
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  ครุภัณฑ์โรงงาน  

  ค่าซ้ือเครื่องมือช่าง ประจํางานช่างศิลป์กองการศึกษา จํานวน 14,440 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมือช่าง จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 14,440 บาท ดังนี้ 
 

  1) เครื่องปั๊มลม มีกําลังไฟขนาด 2.5 HP / 1.8 KW / 220 w" ขนาดถังบรรจุ
ลม 24 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,650 บาท

 

  2) เครื่องขัดกระดาษทราย กําลังไฟฟ้าที่ใช้ขนาด 190 W มีที่เก็บฝุ่น ความเร็ว
ในการขัดต่อนาที 11,000 รอบ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,260 บาท

 

  3) เครื่องฉลุไฟฟ้า สําหรับฉลุลายไม้ กําลังไฟที่ใช้ 530 วัตต์ ขนาดหัวจับดอก 
6 มิลลิเมตร (1/4") ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 35,000 รอบ/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,850 บาท

 

  4) เล่ือยจิกซอ กําลังไฟที่ใช้ 450 W มีที่เก็บฝุ่น ความเร็วช่วงชัก (spm)    
500 - 3,100 ความยาวช่วงชัก 18 มิลลิเมตร (11/16") จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 2,580 บาท 

 

  5) แท่นตัดองศา ขนาด 8 น้ิว มีความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาที กําลังไฟฟ้า 
1,400 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 3,100 บาท

 

    ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในงานช่างศิลป์ กองการศึกษา ซ่ึงสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากาํหนดคุณลักษณะและราคา
ของครุภัณฑ์ฯ ตามคําส่ังเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 222/2560 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 ได้สืบราคาท่ีมีการจําหน่ายในท้องตลาด จํานวน 3 ร้าน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000  บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท

  เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 270,000 บาท

  1) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการงานไม้ดอกไม้ประดับให้แก่ที่ทําการ

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่140) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม)่
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  2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง  ตั้งไว้ 250,000 บาท
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้แก่ที่ทําการปกครอง

อําเภอสันกําแพง  
 

     - โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีสันกําแพง 
จํานวน 90,000 บาท 

 

     - โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา     
จํานวน 100,000 บาท 

 

     - โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันป๋ีใหม่เมืองอําเภอสันกําแพง 
จํานวน 15,000 บาท 

 

     - โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่                          
จํานวน 45,000 บาท 

 

    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่140) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•   แผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง 
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แผนงานงบกลาง 
งบกลาง รวม 38,738,450 บาท

 งบกลาง รวม 38,738,450 บาท

  งบกลาง รวม 38,738,450 บาท

  ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,846,980 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน 

วงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ ดังนี้ 
 

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

ตามสัญญากู้ประจํา ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดที่ 12 
(จากจํานวนทั้งส้ิน 15 งวด) โดยชําระเป็นเงินต้น จํานวน 1,938,267 บาท

 

  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ให้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 908,710 บาท
     2.1)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ จํานวนทั้งส้ิน  

  6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229/45/2556  
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีที่ 5 (จากจาํนวนทั้งส้ิน 10 ปี)  
  โดยชําระเป็นเงินต้น จํานวน 627,850 บาท

 

     2.2)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ จํานวนทั้งส้ิน  
  2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283/99/2556  
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ปีน้ีปีที่ 4 (จากจํานวนทั้งส้ิน 10 ปี) 
  โดยชําระเป็นเงินต้น จํานวน 280,860 บาท

 

  ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 486,410 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน 

วงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ ดังนี้ 
 

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

ตามสัญญากู้ประจํา ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดที่ 12 
(จากจํานวนทั้งส้ิน 15 งวด) โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ 
จํานวน 300,000 บาท 

 

  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงนิกู้ให้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 186,410 บาท
     2.1)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ จํานวนทั้งส้ิน  

  6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229/45/2556  
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีที่ 5 (จากจาํนวนทั้งส้ิน 10 ปี) 
  โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 121,840 บาท

 

     2.2)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ จํานวนทั้งส้ิน  
  2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283/99/2556  
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ปีน้ีปีที่ 4 (จากจํานวนทั้งส้ิน 10 ปี) 
  โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 64,570 บาท
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  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 544,830 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย   

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จํานวน 25,989,600 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ตามภารกิจ ถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ 
แก่ผู้สูงอายุ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่102) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,972,800 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ

ตามภารกิจ ถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใชจ้่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่102) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

ตามภารกิจ ถา่ยโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ในหน้าที ่102) 
(สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่)

 

  สํารองจ่าย จํานวน 1,375,140 บาท
    เพื่อใช้จ่ายในกรณีสาธารณภัยจําเป็นได้ตามความเหมาะสมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19  
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  รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จํานวน 614,600 บาท

  1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 124,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายตามหนังสือ

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

 

  2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 410,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 

  3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ตั้งไว้ 80,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ดังนี้  
     3.1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายสัญญาณจราจร ทาสี ตีเส้นจราจรทางข้าม

ถนนในเขตเทศบาล จัดทําแผงกั้นจราจร ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท 
โดยพิจารณาจ่ายจากค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  

 

     3.2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้นจราจร ทางข้ามถนนในเขตเทศบาล    
ค่าจัดทําป้ายสัญญาณจราจร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้   
ในกิจการจราจร ฯลฯ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดย
ดําเนินงานร่วมกับสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง 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 1,492,140 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจําปี  
(ไม่รวมรายได้จากพันบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) โดย 
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว56 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547  
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  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 8,840 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น  

ในอัตราเดือนละ ร้อยละ 4 ของจํานวนบํานาญที่ได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอบชีพผู้รับบํานาญของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 

 

  เงินบําเหน็จลกูจ้างประจํา จํานวน 112,110 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหนจ็ปกติ / บําเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจํา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบํานาญ ตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
 

 



 
 
 
 
 

ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25625611 
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ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

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 นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล 216,000  216,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 1,620,000  1,620,000 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน 6,569,900 3,064,800 315,800 264,500 2,290,700 2,135,700 2,658,700 2,793,200 20,093,300 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 285,800 67,200 22,700 89,900 67,200 67,200 600,000 
เงินประจําตําแหน่ง 296,400 121,200 103,200 187,200 103,200 811,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 407,900 458,900 482,800 655,600 474,400 2,479,600 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,476,300 1,263,600 108,000 958,700 884,400 600,800 2,178,600 2,461,400 9,931,800 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 64,200 102,500 12,000 150,600 72,900 108,000 186,900 267,700 964,800 
เงินอื่นๆ 69,300 69,300 
เงินวิทยฐานะ - 

งบ 
ดําเนินการ 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
150,000          20,000          170,000  

ค่าเบี้ยประชุม  30,000                   30,000  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  20,000   20,000   20,000  70,000   160,000    30,000          320,000  
ค่าเช่าบ้าน  126,000   112,800    48,000   90,000    228,000          604,800  
เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร  80,000   80,000   25,000  20,000   60,000    80,000          345,000  

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,050,000 50,000 300,000 600,000 150,000 1,400,000 30,000 20,000 6,800,000  10,400,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 155,000  155,000 
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แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

 ค่าชดใช้คา่เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000  10,000 

 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้าง
ที่ต้องหาคดอีาญา 10,000  10,000 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 30,000 10,000 70,000 40,000 30,000  380,000 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 40,000 20,000 10,000 20,000 30,000  120,000 
 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล 20,000  20,000 

 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 10,000  10,000 

 ค่าใช้จ่ายในการรณรงคใ์ห้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 20,000  20,000 

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000  500,000 
 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000  5,000 

 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
กฎหมาย และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
แก่ประชาชนและเยาวชน

30,000  30,000 

 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
อาเซียน 10,000  10,000 

 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 20,000  20,000 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารศูนย์
ยุติธรรมชุมชนระดับตําบล 10,000  10,000 

 โครงการจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบพ็อกเก็ต (คู่มือ) 30,000  30,000 

 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบล    
สันกําแพง 35,000  35,000 

 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดการ
ช่องทางข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 50,000  50,000 

 

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านทุจริตคอร์รปัชันภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน

10,000  10,000 



หน้า 3/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน 20,000  20,000 

 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา 5,000  5,000 

 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  200,000  200,000 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี  15,000  15,000 

 โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ  100,000  100,000 

 โครงการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ  20,000  20,000 

 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย  20,000  20,000 

 โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบล  600,000  600,000 

 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตร
จัดตั้ง  250,000  250,000 

 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตร
ทบทวน  150,000  150,000 

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  50,000  50,000 

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยประจําหมู่บ้าน

 10,000  10,000 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
หมอกควันการเผาในที่โล่ง  10,000  10,000 

 โครงการ อปพร. เตรียมพร้อมป้องกันภัย  10,000  10,000 

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพพนักงานกู้ชีพ
กู้ภัยในการบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  15,000  15,000 

 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพพนักงาน
ดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย และอัคคีภัย

 20,000  20,000 



หน้า 4/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  150,000  150,000 

 โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
วัดคําซาว  35,000  35,000 

 โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบล     
สันกําแพง  20,000  20,000 

 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย  20,000  20,000 
 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  60,000  60,000 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  1,384,800  1,384,800 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ         
วัน อสม. แห่งชาติ  20,000  20,000 

 โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครอง
ผู้บริโภค  20,000  20,000 

 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  10,000  10,000 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําสร้าง
คุณค่าสมุนไพรไทยที่ใชเ้ป็นยา  20,000  20,000 

 โครงการน้ําคุณภาพเพื่อผู้บริโภค  20,000  20,000 

 โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  20,000  20,000 

 
โครงการใหค้วามรูใ้นการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ โรคระบาด 
และโรคอุบัติใหม่

 20,000  20,000 

 โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์  20,000  20,000 

 โครงการหมอในบ้าน  30,000  30,000 
 โครงการคลองสวยน้ําใส  20,000  20,000 
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  100,000  100,000 
 โครงการ Big Cleaning Day  10,000  10,000 
 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  20,000  20,000 



หน้า 5/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ ค่าใช้สอย 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทปีระชาคมเพื่อการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล  20,000  20,000 

 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ  100,000  100,000 

 

ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัด
ชุมชน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์การ
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป์  
ถิ่นหัตถกรรม"

 500,000  500,000 

 โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล  60,000  60,000 

 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  100,000  100,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์      
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

 30,000  30,000 

 กิจกรรมอบรมอาสาสมคัรเฝ้าระวังและ    
ขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  20,000  20,000 

 
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลสันกําแพง

 20,000  20,000 

 โครงการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  30,000  30,000 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) 

 60,000  60,000 

 โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่ม
เสี่ยง (ลูกจ้าง) ของเทศบาลตําบลสันกําแพง  10,000  10,000 

 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนและการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน

 50,000  50,000 

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ  150,000  150,000 

 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อม
ความสัมพันธ์ชุมชน  15,000  15,000 



หน้า 6/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ 

ค่าใช้สอย 

 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบล  
สันกําแพง  100,000   

 โครงการแข่งขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ  40,000  40,000 

 โครงการฝึกอบรมทกัษะด้านกีฬาสู่ความ  
เป็นเลิศ  20,000  20,000 

 โครงการวันขึ้นปีใหม่  20,000  20,000 
 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  150,000  150,000 
 โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี  45,000  45,000 
 โครงการวันปิยะมหาราช  5,000  5,000 
 โครงการประเพณีลอยกระทง  100,000  100,000 
 โครงการวันเข้าพรรษา  30,000  30,000 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  200,000  200,000 
 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  25,000  25,000 
 โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ  200,000  200,000 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000 20,000 150,000 50,000 100,000 200,000 50,000 400,000 50,000 30,000  1,190,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุสํานักงาน 270,000 150,000 20,000 150,000 10,000 40,000 50,000  690,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 5,000 30,000 10,000 10,000 5,000 250,000 10,000  360,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 2,000 10,000 10,000 50,000 5,000 70,000  217,000 
ค่าอาหารเสรมิ (นม)  4,779,010  4,779,010 
วัสดุก่อสร้าง 10,000 5,000 30,000 5,000 700,000 30,000  780,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 50,000 20,000 30,000 250,000 100,000  490,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 40,000 200,000 120,000 10,000 500,000 700,000  1,720,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20,000 150,000  170,000 
วัสดุการเกษตร  10,000 50,000 20,000  80,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 2,000 5,000 40,000 5,000  62,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย  30,000 10,000 50,000  90,000 



หน้า 7/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบ 
ดําเนินการ 

ค่าวัสดุ 

วัสดุกีฬา  50,000  50,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 100,000 70,000 10,000 45,000 15,000 20,000 50,000  310,000 
วัสดุการศึกษา   - 
วัสดุเครื่องดับเพลิง  50,000  50,000 
วัสดุดนตรี   - 
วัสดุอื่น 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000  40,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 1,000,000 30,000 5,000 40,000  1,075,000 
ค่าน้ําประปา คา่น้ําบาดาล 30,000 20,000 5,000 2,000  57,000 
ค่าบรกิารโทรศัพท ์ 180,000 30,000 15,000  225,000 
ค่าบรกิารไปรษณีย์ 80,000  80,000 
ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม 38,000  38,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน    
 ค่าซื้อเครื่องเคลือบบัตร 4,500  4,500 
 ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  22,000 16,500  38,500 

 ค่าซื้อโต๊ะและเกา้อี้สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  28,050  28,050 

 ค่าซื้อตู้เอกสาร 2 บาน ประจําศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  14,800  14,800 

 ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ประจํา    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9,800  9,800 

 ค่าซื้อตู้เหล็กโล่ง 9 ช่อง ประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  32,400  32,400 

 ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน ประจํางาน     
ช่างศิลป์กองการศึกษา  11,000  11,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
 ค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  2,000,000  2,000,000 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    

 ค่าซื้อเครื่องมอืก่อสร้าง ประจํางานช่างศิลป์
กองการศกึษา  8,390  8,390 



หน้า 8/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
 ค่าซื้อชุดไฟส่องสว่าง LED  6,000  6,000 
 ค่าซื้อโทรศัพท์ไร้สาย  9,560  9,560 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์    
 ค่าซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน  30,000  30,000 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
 ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)  28,500  28,500 
ครุภัณฑ์โรงงาน    

 ค่าซื้อเครื่องมอืช่าง ประจํางานช่างศิลป์   
กองการศกึษา  14,440  14,440 

ครุภัณฑ์กีฬา    
 ค่าซื้อเครื่องออกกาํลังกายกลางแจ้ง  77,000  77,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

 ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  22,000  22,000 

ครุภัณฑ์อื่น    

 ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพรบิชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์  35,000  35,000 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 10,000 50,000 30,000 100,000 20,000 10,000  240,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง  388,000  388,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง  200,000   

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 (ช่วงปลาย) หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง  111,000   

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านช่างแดง หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง  119,000  119,000 



หน้า 9/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนางรัตนา หมู่ 1 ตําบล         
สันกําแพง

 719,000  719,000 

 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ 2 ตําบล    
สันกําแพง

 296,000  296,000 

 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านป่าเส้า-บ้าน  
ป่าเห็ว หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 

 555,000  555,000 

 
โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง (ตั้งแต่ 
ซอย 2 ถึงหมู่บ้านชวนชม)

 542,000  542,000 

 

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่4 ตําบลสันกําแพง 
(ตั้งแต่สามแยกบ้านนายอาคม ถึงลําเหมือง
สาธารณะ) 

 531,000  531,000 

 

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่4 ตําบลสันกําแพง 
(ตั้งแต่ต้นโพธิ์ข้างวัดคําซาว ถึงลําเหมือง
สาธารณะ)

 261,000  261,000 

 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง (ถนนหลังวัด         
สันกําแพงหลวง ด้านทิศตะวันตก) 

 375,000  375,000 

 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 6 ตําบล    
สันกําแพง 

 257,000  257,000 

 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิดแผ่นคอนกรีตอัดแรง หมู่ 7 
ตําบลสันกําแพง

 307,000  307,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมพนังกันดิน หมู่ 9 ตําบลสันกําแพง  1,546,000  1,546,000 



หน้า 10/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง  57,000  57,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง  434,000  434,000 

 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง (ต่อจาก
ของเดิม)

 415,000  415,000 

 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง (ต่อจาก
ของเดิม)

 242,000  242,000 

 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ      
หมู่ 1 ตําบลทรายมูล 

 100,000  100,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ 2 ตําบลทรายมูล  328,000  328,000 

 
โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลทรายมูล (บริเวณ   
ริมทางหลวงฝั่งซ้าย) 

 200,000  200,000 

 
โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลทรายมูล (บริเวณ   
ริมทางหลวงฝั่งขวา)

 161,000  161,000 

 
โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 2 ตําบลทรายมูล (บริเวณ   
ริมทางหลวงทั้ง 2 ฝั่ง) 

 175,000  175,000 

 
โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ตําบล   
ทรายมูล

 626,000  626,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3/2 หมู่ 5 ตําบลทรายมูล  145,000  145,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวัวชน หมู่ 7 ตําบลทรายมูล  204,000  204,000 



หน้า 11/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างร้านบรรจงวัวหัน หมู่ 7 ตําบล   
ทรายมูล

 57,000  57,000 

 
โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ตําบล  
ทรายมูล

 856,000  856,000 

 
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 6 ตําบล    
แช่ช้าง 

 281,000  281,000 

 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่7 ตําบลแช่ช้าง  337,000  337,000 

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 8 ตําบลแช่ช้าง  280,000  280,000 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง    

 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  500,000 20,000  520,000 

 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ  200,000  200,000 

งบ  
รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 50,000  50,000 

งบ 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000  20,000 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  9,398,000 100,000 40,000 270,000  9,808,000 
เงินอุดหนุนเอกชน  484,000  484,000 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   - 

งบกลาง งบกลาง 

ค่าชําระหนี้เงินต้น  2,846,980 2,846,980 
ค่าชําระดอกเบี้ย  486,410 486,410 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  544,830 544,830 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  25,989,600 25,989,600 



หน้า 12/12 
 

 
แผนงาน / งาน 

 
 
 
 
 
 
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

รวม 

งานบริหาร 
ทั่วไป 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งาน 
เทศกิจ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานสวน 
สาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน 

งานกีฬา 
และ 

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน 
งบกลาง 

งบกลาง งบกลาง 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  4,972,800 4,972,800 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  240,000 240,000 
สํารองจ่าย  1,375,140 1,375,140 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน  614,600 614,600 
เงินช่วยพิเศษ  30,000 30,000 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)  1,492,140 1,492,140 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)  8,840 8,840 
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  112,110 112,110 
เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรผู้รับบํานาญ  25,000 25,000 

รวม 17,071,000 5,947,000 578,500 6,027,600 14,392,100 9,522,920 6,988,500 90,000 9,212,100 12,740,000 70,000 8,460,500 1,540,500 502,000 1,118,830 38,738,450 133,000,000 

 




