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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวัดเชียงใหม ่
 
 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสันก าแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลสันก าแพงอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลสันก าแพง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถำนะกำรคลัง  ( ณ ปัจจุบัน ) 

 1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 166,777,529.24 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 116,470,664.07 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 47,156,462.25 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 จ านวน  -  โครงการ   รวม  -   บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จ านวน  7  โครงการ   รวม  5,105,000  บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน  14,259,629.71  บำท 

 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 (1) รำยรับจริง  จ ำนวน  108,700,631.11  บำท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภาษีอากร จ านวน 6,306,771.41 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,180,282 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 791,853.25 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 530,782.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 50,910,705.45 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 48,980,237 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  3,520.00 บำท 

 (3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  76,916,518.27  บำท  ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 26,790,144.26 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 24,452,220.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 17,281,204.01 บาท 
งบลงทุน จ านวน 177,950.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 8,215,000 บาท 

 (4) รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  3,520.00  บำท 

 (5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน  444,000.00  บำท 

 (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน  -  บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลสนัก ำแพง 
อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

        
2.1 รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง  
ปี  2560 

ประมำณกำร 
 ปี 2561 

ประมำณกำร 
 ปี 2562 

รำยได้จัดเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร 6,176,575.63 5,897,000.00 6,162,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,134,510.20 1,580,000.00 1,718,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,517,026.25 1,604,000.00 1,300,300.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 684,763.95 663,000.00 560,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 10,512,876.03 9,744,000.00 9,740,300.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      

    หมวดภาษีจัดสรร 67,871,769.49 64,863,000.00 65,259,700.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
67,871,769.49 64,863,000.00 65,259,700.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 58,995,374.00 58,393,000.00 71,000,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
58,995,374.00 58,393,000.00 71,000,000.00 

รวม 137,380,019.52 133,000,000.00 146,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลสนัก ำแพง  
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม ่

 
2.2  รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2560 
ประมำณกำร 

ปี 2561 
ประมำณกำร 

ปี 2562 
จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 34,506,621.72 38,738,450.00 46,986,320.00 
  งบบุคลากร 30,773,774.00 38,022,000.00 37,989,600.00 
  งบด าเนินงาน 26,906,817.11 31,442,610.00 33,430,190.00 
  งบลงทุน 18,052,949.00 14,434,940.00 16,591,890.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 50,000.00 50,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 9,618,747.92 10,312,000.00 10,952,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 119,858,909.75 133,000,000.00 146,000,000.00 
รวม 119,858,909.75 133,000,000.00 146,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่  2 
 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2562 

 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวัดเชียงใหม ่
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงเทศบญัญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของ เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม ่
        

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  30,175,160 
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 25,032,260 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 5,142,900 
ด้ำนบรกิำรชุมชนและสังคม  68,838,520 
  แผนงานการศกึษา 23,424,290 
  แผนงานสาธารณสุข 7,774,400 
  แผนงานเคหะและชุมชน 34,839,810 
  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1,516,000 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,284,020 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น  46,986,320 
  แผนงานงบกลาง 46,986,320 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 146,000,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งบกลำง 
งำน 00411 รวม 

งบ งำนงบกลำง  
งบกลำง 46,986,320 46,986,320 
    งบกลาง 46,986,320 46,986,320 
                                             รวม 46,986,320 46,986,320 
 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งำน 00111 00113 
รวม งบ งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

งบบุคลำกร 12,255,900 5,239,900 17,495,800 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 - 3,072,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,183,900 5,239,900 14,423,800 
งบด ำเนินงำน 6,314,200 996,800 7,311,000 
    ค่าตอบแทน 426,000 232,800 658,800 
    ค่าใช้สอย 3,835,000 475,000 4,310,000 
    ค่าวัสด ุ 725,200 289,000 1,014,200 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,328,000 - 1,328,000 
งบลงทุน 37,590 117,870 155,460 
    ค่าครุภัณฑ์ 37,590 117,870 155,460 
งบรำยจ่ำยอื่น 50,000 - 50,000 
    รายจ่ายอื่น 50,000 - 50,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 
                                             รวม 18,677,690 6,354,570 25,032,260 
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แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

งำน 00122 00123 
รวม งบ งำนเทศกิจ งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย 
งบบุคลำกร 289,200 2,501,200 2,790,400 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 289,200 2,501,200 2,790,400 
งบด ำเนินงำน 95,000 1,785,000 1,880,000 
    ค่าตอบแทน - 85,000 85,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 1,090,000 1,140,000 
    ค่าวัสด ุ 45,000 610,000 655,000 
งบลงทุน - 472,500 472,500 
    ค่าครุภัณฑ์ - 472,500 472,500 
                                             รวม 384,200 4,758,700 5,142,900 

 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำน 00211 00212 รวม 

งบ 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

 

งบบุคลำกร 2,665,600 2,948,900 5,614,500 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,665,600 2,948,900 5,614,500 
งบด ำเนินงำน 1,413,000 6,661,190 8,074,190 
    ค่าตอบแทน 138,000 - 138,000 
    ค่าใช้สอย 800,000 1,710,950 2,510,950 
    ค่าวัสด ุ 385,000 4,950,240 5,335,240 
    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 - 90,000 
งบลงทุน 37,000 102,600 139,600 
    ค่าครุภัณฑ์ 37,000 102,600 139,600 
งบเงินอุดหนุน 9,596,000 - 9,596,000 
    เงินอุดหนุน 9,596,000 - 9,596,000 
                                             รวม 13,711,600 9,712,690 23,424,290 
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แผนงำนสำธำรณสุข 
 

งำน 00221 00223 รวม 

งบ 
งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอื่น 

 

งบบุคลำกร 5,914,400 - 5,914,400 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,914,400 - 5,914,400 
งบด ำเนินงำน 1,325,000 75,000 1,400,000 
    ค่าตอบแทน 310,000 - 310,000 
    ค่าใช้สอย 640,000 75,000 715,000 
    ค่าวัสด ุ 365,000 - 365,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 - 10,000 
งบเงินอุดหนุน 0 460,000 460,000 
    เงินอุดหนุน 0 460,000 460,000 
                                             รวม 7,239,400 535,000 7,774,400 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

งำน 00241 00242 00243 00244 รวม 

งบ 
งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำ

ถนน 
งำนสวน 
สำธำรณะ 

งำนก ำจดัขยะมูล
ฝอยและสิง่ปฏิกลู 

 

งบบุคลำกร 6,174,500 - - - 6,174,500 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,174,500 - - - 6,174,500 
งบด ำเนินงำน 2,993,000 1,035,000 70,000 8,682,000 12,780,000 
    ค่าตอบแทน 358,000 - - - 358,000 
    ค่าใช้สอย 1,760,000 80,000 20,000 7,640,000 9,500,000 
    ค่าวัสด ุ 875,000 955,000 50,000 985,000 2,865,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 57,000 57,000 
งบลงทุน 205,310 15,520,000 - 40,000 15,765,310 
    ค่าครุภัณฑ์ 205,310 - - 20,000 225,310 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 15,520,000 - 20,000 15,540,000 
งบเงินอุดหนุน - 120,000 - 0 120,000 
    เงินอุดหนุน - 120,000 - 0 120,000 
                           รวม 9,372,810 16,675,000 70,000 8,722,000 34,839,810 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

งำน 00252 รวม 

งบ 
งำนส่งเสริมและสนับสนุน 
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

งบด ำเนินงำน 950,000 950,000 
    ค่าใช้สอย 950,000 950,000 
งบเงินอุดหนุน 566,000 566,000 
    เงินอุดหนุน 566,000 566,000 
                                             รวม 1,516,000 1,516,000 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

งำน 00262 00263 รวม 

งบ 
งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

งบด ำเนินงำน 420,000 615,000 1,035,000 
    ค่าใช้สอย 370,000 615,000 985,000 
    ค่าวัสด ุ 50,000 - 50,000 
งบลงทุน 49,020 10,000 59,020 
    ค่าครุภัณฑ์ 49,020 10,000 59,020 
งบเงินอุดหนุน - 190,000 190,000 
    เงินอุดหนุน - 190,000 190,000 
                                             รวม 469,020 815,000 1,284,020 
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(ส าเนา) 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65            
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันก าแพง และโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 146,000,000 บาท 

  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 146,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,032,260 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,142,900 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

   แผนงานการศึกษา 23,424,290 

   แผนงานสาธารณสุข 7,774,400 

   แผนงานเคหะและชุมชน 34,839,810 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,516,000 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,284,020 
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แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

    แผนงานงบกลาง 46,986,320 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 146,000,000 
 

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี            เดือน                    พ.ศ.                 . 
 
 
 (ลงนาม) 

       ( นางสาวศุภนิมติ  วรกิตต ิ) 
       นายกเทศมนตรีต าบลสนัก าแพง 

   
       เห็นชอบ 
    (ลงนาม) 
        
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

( นายสุเมธ  ฉลาดธญัญกจิ ) 
ปลัดเทศบาลต าบลสนัก าแพง 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลสนัก าแพง 
อ าเภอ สันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

          
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 3,828,273.46 4,121,194.84 4,253,667.78 4,121,000.00 3.06 % 4,247,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 349,035.70 371,291.35 376,943.85 371,000.00 1.08 % 375,000.00 
     ภาษีป้าย 819,681.00 912,373.00 934,764.00 912,000.00 1.97 % 930,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว ์ 476,800.00 492,800.00 611,200.00 493,000.00 23.73 % 610,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 5,473,790.16 5,897,659.19 6,176,575.63 5,897,000.00     6,162,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 23,474.00 12,270.50 12,328.70 15,000.00 -20.00 % 12,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 900.00 - - 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 19,512.90 14,753.70 12,667.50 15,000.00 -20.00 % 12,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,030,865.00 1,054,595.00 1,157,970.00 1,100,000.00 4.55 % 1,150,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู - - - 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

8,450.00 11,850.00 14,750.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00 

     ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา 

14,600.00 17,400.00 20,200.00 17,000.00 -17.65 % 14,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 14,580.00 15,340.00 13,830.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 6,640.00 5,140.00 6,310.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,000.00 450.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 29,950.00 17,200.00 100,100.00 20,000.00 400.00 % 100,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 711,311.00 360,071.40 712,674.00 305,000.00 -1.64 % 300,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ - - - 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 55,550.00 48,800.00 72,830.00 50,000.00 40.00 % 70,000.00 
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

- - - 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ - - - 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 3,000.00 6,000.00 2,000.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,735.00 2,200.00 2,390.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,355.00 1,165.00 510.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,050.00 1,010.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,929,972.90 1,578,795.60 2,134,510.20 1,580,000.00     1,718,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 1,688,774.18 1,604,721.63 1,516,776.25 1,603,700.00 -18.94 % 1,300,000.00 
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 250.00 - 250.00 300.00 0.00 % 300.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,689,024.18 1,604,721.63 1,517,026.25 1,604,000.00     1,300,300.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 68,500.00 64,000.00 103,000.00 63,000.00 -4.76 % 60,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 445,537.00 598,861.00 581,763.95 600,000.00 -16.67 % 500,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 514,037.00 662,861.00 684,763.95 663,000.00     560,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน 1,544,215.18 1,235,569.81 2,287,678.21 1,236,000.00 61.81 % 2,000,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 33,319,174.70 34,564,394.15 35,394,543.91 34,564,000.00 -0.76 % 34,300,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 8,620,110.38 8,746,490.27 8,762,320.63 8,746,000.00 -0.53 % 8,700,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,114,495.44 1,083,349.97 1,277,157.51 1,083,000.00 10.80 % 1,200,000.00 
     ภาษีสุรา 3,762,166.54 3,669,520.11 3,716,972.41 3,670,000.00 -20.74 % 2,908,700.00 
     ภาษีสรรพสามิต 6,481,204.84 7,893,168.01 8,957,466.13 7,893,000.00 12.76 % 8,900,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 118,622.67 129,121.67 151,609.22 130,000.00 15.38 % 150,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 185,879.95 125,132.44 115,912.47 125,000.00 -20.00 % 100,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 9,593,780.00 7,415,535.00 7,208,109.00 7,415,000.00 -5.60 % 7,000,000.00 
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - - - 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 64,739,649.70 64,862,281.43 67,871,769.49 64,863,000.00     65,259,700.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า 

31,130,026.00 28,787,230.00 58,995,374.00 58,393,000.00 21.59 % 71,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,130,026.00 28,787,230.00 58,995,374.00 58,393,000.00     71,000,000.00 
รวมทุกหมวด 105,476,499.94 103,393,548.85 137,380,019.52 133,000,000.00     146,000,000.00 

 



หน้า 1/5 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  146,000,000  บาท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

       

 หมวดภาษีอากร รวม 6,162,000 บาท 
 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 4,247,000 บาท 

     ประมาณการไว้ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี   
        

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 375,000 บาท 

     ประมาณการไว้ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี   
        

  
ภาษีป้าย จ านวน 930,000 บาท 

     ประมาณการไว้ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี   
        

  
อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 610,000 บาท 

     ประมาณการไว้ตามฐานข้อมูลการแจ้งฆ่าสัตว์   
       

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,718,000 บาท 
 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 12,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
        

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 12,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

       

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 1,150,000 บาท 

     ประมาณการไว้ตามฐานข้อมูลทะเบียนผู้รับบริการ   
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ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
        

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 15,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพ่ือการโฆษณา 

จ านวน 14,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 15,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 6,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 100,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 300,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
        

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
        

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 70,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
        

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
        

  
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 5,000 บาท 

     ประมาณการไว้ตามฐานข้อมูลตลาด   
        

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
        

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีได้รับจริงในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

  

       

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,300,300 บาท 
 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 1,300,000 บาท 

 
    

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีได้รับจริงในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

  

        

  
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จ านวน 300 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
       

 หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 560,000 บาท 
 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 60,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 500,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 65,259,700 บาท 
 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 2,000,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 34,300,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 8,700,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 1,200,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ภาษีสุรา จ านวน 2,908,700 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,900,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 150,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 7,000,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
        

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2561   
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 71,000,000 บาท 

        

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 71,000,000 บาท 

 

    

           ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่ายอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากหลักเกณฑ์การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความนัย  ข้อ 7 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยแยกเป็นช่วง
ระยะเวลาในการลงทะเบียน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 

  
  



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลสนัก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง   จังหวัดเชียงใหม ่

  
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000 756,000 756,000 0.00 % 756,000 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 240,000 0.00 % 240,000 
     เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 240,000 0.00 % 240,000 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

216,000 216,000 216,000 216,000 0.00 % 216,000 

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 0.00 % 1,620,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 3,072,000 3,072,000 3,072,000     3,072,000 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 5,197,800 5,920,764 5,997,025 6,314,545 5.03 % 6,632,400 
     เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 255,600 300,075 280,710 285,800 -4.69 % 272,400 
     เงินประจ าต าแหน่ง 243,600 243,600 288,270 296,400 0.00 % 296,400 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 367,330 360,500 379,320 407,900 5.79 % 431,500 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,091,630 1,639,000 1,432,155 1,476,300 1.01 % 1,491,200 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,080 72,600 63,945 64,200 -6.54 % 60,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,172,040 8,536,539 8,441,425 8,845,145     9,183,900 
 รวมงบบุคลากร 10,244,040 11,608,539 11,513,425 11,917,145     12,255,900 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,027,854 1,008,124 4,652 150,000 0.00 % 150,000 

     ค่าเบี้ยประชุม 15,750 11,812.5 9,437.5 30,000 0.00 % 30,000 
     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 2,200 - - 20,000 0.00 % 20,000 
     ค่าเช่าบ้าน 168,000 162,100 133,948 126,000 0.00 % 126,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 34,507 74,240 86,515 105,000 -4.76 % 100,000 
 รวมค่าตอบแทน 1,248,311 1,256,276.5 234,552.5 431,000     426,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 818,743.5 785,791 1,165,411.44 1,100,000 -100 % 0.00 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 50,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 844,200 
       ค่าเช่าทรัพย์สิน - - - - 100 % 57,600 
       ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าธรรมเนียม - - - - 100 % 10,000 
 

      
ค่าบริการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน 

- - - - 100 % 115,200 

       ค่าประกันภยัรถยนต์ส่วนกลาง - - - - 100 % 20,000 
 

      
ค่าสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นและราชกิจจานุ 
เบกษา 

- - - - 100 % 3,000 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 85,002 73,299 128,023 155,000 0.00 % 155,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - - - 10,000 0.00 % 10,000 
       ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว - - 10,685 - 0.00 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซียน 

115,350 - - - 0.00 % - 

       ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงานประชาสัมพันธ ์ - 58,650 - 20,000 -100 % - 
 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
อาเซียน 

- 46,200 - 10,000 -100 % - 

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

22,363 - - - 0.00 % - 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 1,646 - - - 0.00 % - 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ
แข่งขัน 

- - - 20,000 0.00 % 20,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้าง       
ที่ต้องหาคดีอาญา 

- - - 10,000 0.00 % 10,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบรหิารศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับต าบล 

- - - 10,000 0.00 % 10,000 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 106,334.7 70,950 113,349 200,000 0.00 % 200,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 93,950 66,950 29,100 40,000 0.00 % 40,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนาให้ความรู้   
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน 

30,000 - - - 0.00 % - 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน  
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน 

- 15,260 - - 0.00 % - 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

- - - 20,000 0.00 % 20,000 

       ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - - - 500,000 300 % 2,000,000 
       ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย - - - - 100 % 5,000 
       ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล - - - - 100 % 20,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 

1,000 - - 5,000 0.00 % 5,000 

 
      

โครงการจดัท าข้อมูลที่เกีย่วกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบพ็อกเก็ต (คู่มือ) 

- - - 30,000 -100 % - 

 
      

โครงการจดัท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 10,000 

       โครงการปรับปรุงเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลสันก าแพง - - - 35,000 -71.43 % 10,000 
 

      
โครงการผลติสื่อสิ่งพิมพ์และการจดัการช่องทาง
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน ์

- - - 50,000 -30 % 35,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 616,881 - 0.00 % - 

 
      

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
กฎหมาย และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร แก่
ประชาชนและเยาวชน 

- - 18,510 30,000 -100 % - 

 
      

โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่แกนน าชุมชน 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - 19,400 - 0.00 % 
- 

 
      

โครงการอบรมส่งเสรมิการจดัการความรู้ภายใน
หน่วยงานและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี

- - 4,155 - 0.00 % 
- 

 
      

โครงการอบรมเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

- - 5,325 - 0.00 % 
- 

 
      

โครงการอบรมเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านทุจรติคอร์รัปชันภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและประโยชน์สขุของประชาชน 

- - - 10,000 100 % 20,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารและประชาธิปไตยแก่
ประชาชนและเยาวชน 

- - - - 100 % 25,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 98,216.38 142,861.26 126,108.55 140,000 0.00 % 140,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,372,605.58 1,259,961.26 2,236,947.99 2,395,000     3,835,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 321,537.05 274,139 335,206.9 360,000 -12.44 % 315,200 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 31,203 32,182 18,037 40,000 0.00 % 40,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 77,735 87,889.14 79,707.5 95,000 -26.32 % 70,000 
     วัสดุก่อสร้าง - 3,968 11,999 20,000 -50 % 10,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,800 10,217 14,573.5 20,000 0.00 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 121,465.25 83,081.9 84,196.2 150,000 0.00 % 150,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 8,225 1,070 1,070 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 163,620 178,840 184,432 100,000 -10 % 90,000 
     วัสดุอื่น 10,351 2,925 9,834.8 20,000 0.00 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 752,936.3 674,312.04 739,056.9 815,000     725,200 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 972,805.97 969,717.98 992,646.31 1,000,000 0.00 % 1,000,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 4,777.98 21,199.97 20,814.12 30,000 0.00 % 30,000 
     ค่าบริการโทรศัพท ์ 174,958.46 176,307.98 168,369.04 180,000 0.00 % 180,000 
     ค่าบริการไปรษณีย ์ 60,925 55,192 56,515 80,000 0.00 % 80,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,415.6 21,057.6 19,131.6 38,000 0.00 % 38,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,233,883.01 1,243,475.53 1,257,476.07 1,328,000     1,328,000 
 รวมงบด าเนินงาน 4,607,735.89 4,434,025.33 4,468,033.46 4,969,000     6,314,200 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร - - 9,490 - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 21,800 - - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไมส้ักประจ าหอ้งประชุมอาคาร
บริการประชาชน 

- - 34,000 - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อโซฟาหนัง - - 15,300 - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก ตู้บานเลื่อนกระจก - 14,000 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะประจ าห้องประชุม - - 24,300 - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีประจ าห้องประชุมอาคาร
บริการประชาชนเทศบาลต าบลสนัก าแพง 

- 404,000 - - 0.00 % - 

 
      

ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

- 6,990 - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา 12,500 - - - 0.00 % - 
       ค่าซื้อเครื่องเคลือบบัตร - - - 4,500 -100 % - 
       ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน - - - - 100 % 5,500 
       ค่าซื้อโทรศัพท์แบบมสีาย - - - - 100 % 590 
       ค่าซื้อพัดลมไอเย็น - - - - 100 % 20,000 
     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) 1,294,000 - - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 - 787,000 - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย ประจ าชุมชน  
หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 

- - 23,540 - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายประจ าชุมชน - - 66,000 - 0.00 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
       ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไรส้าย - 11,970 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอล 97,700 - - - 0.00 % - 
 

      
จัดหาระบบเครื่องเสียงตดิตั้งประจ ารถ
ประชาสมัพันธ์ 

- 31,500 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีด ี(LED TV) ส าหรับกล้อง
วงจรปิดอาคารบริการประชาชน 

- 8,000 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค้ ส าหรับงาน
ประมวลผล 

20,990 - - - 0.00 % - 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

- 7,500 - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า - 5,750 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,200 - - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว 

4,350 - - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ - 10,400 - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร 

33,900 - - - 0.00 % - 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 52,869.77 - - 20,000 -100 % - 
       รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 11,500 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 2,329,309.77 500,110 959,630 24,500     37,590 
 รวมงบลงทุน 2,329,309.77 500,110 959,630 24,500     37,590 
  

 



8/58 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบรายจ่ายอื่น               
   รายจ่ายอื่น               
 

    
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

- - - 50,000 -100 % - 

     รายจ่ายอื่น 34,700 29,700 - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภณัฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

- - - - 100 % 50,000 

 รวมรายจ่ายอื่น 34,700 29,700 0 50,000     50,000 
 รวมงบรายจ่ายอื่น 34,700 29,700 0 50,000     50,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 30,000 28,747.92 20,000 -100 % - 
       อุดหนุนเทศบาลเมืองต้นเปา - - - - 100 % 20,000 
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 - - - 0.00 % - 
 รวมเงินอุดหนุน 70,000 30,000 28,747.92 20,000     20,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 30,000 28,747.92 20,000     20,000 
 รวมงานบริหารทั่วไป 17,285,785.66 16,602,374.33 16,969,836.38 16,980,645     18,677,690 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 2,268,660 2,520,489 2,134,039 3,064,800 4.04 % 3,188,600 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,830 67,200 19,509 67,200 0.00 % 67,200 
     เงินประจ าต าแหน่ง 67,200 67,200 55,509 121,200 0.00 % 121,200 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 513,000 400,500 429,120 458,900 5.03 % 482,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 907,000 1,106,150 1,203,979 1,263,600 2.64 % 1,296,900 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,520 104,370 95,515 102,500 -18.05 % 84,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,877,210 4,265,909 3,937,671 5,078,200     5,239,900 
 รวมงบบุคลากร 3,877,210 4,265,909 3,937,671 5,078,200     5,239,900 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 14,000 10,200 18,250 20,000 100 % 40,000 
     ค่าเช่าบ้าน 96,000 102,300 112,800 112,800 0.00 % 112,800 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 82,382 59,355 59,200 80,000 0.00 % 80,000 
 รวมค่าตอบแทน 192,382 171,855 190,250 212,800     232,800 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 8,968 840 1,101 50,000 -100 % - 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 15,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 30,000 
       ค่าธรรมเนียมธนาคาร - - - - 100 % 5,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,380 9,529 14,610 50,000 -20 % 40,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 8,200 53,500 6,600 35,000 14.29 % 40,000 
 

      
โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

175,850 184,300 198,257 165,000 81.82 % 300,000 

 
      

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษเีพื่อเป็น
การจูงใจแก่ผู้เสียภาษ ี

8,350 14,608 11,209 15,000 0.00 % 15,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,570 4,870 9,906 20,000 50 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 226,318 267,647 241,683 335,000     475,000 
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   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 199,830 170,570 195,312 150,000 0.00 % 150,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - - 100 % 5,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 1,188 - - 2,000 0.00 % 2,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,620 3,690 10,255 20,000 0.00 % 20,000 
     วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 35,668.54 24,579.7 25,539.2 33,800 18.34 % 40,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 2,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 73,140 113,150 79,450 83,200 -15.87 % 70,000 
 รวมค่าวัสดุ 313,446.54 311,989.7 310,556.2 289,000     289,000 
 รวมงบด าเนินงาน 732,146.54 751,491.7 742,489.2 836,800     996,800 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน - - - - 100 % 4,170 
       ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก - - 7,200 - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน - - - - 100 % 22,000 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์ - - - - 100 % 4,600 
       ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไรส้าย - - - - 100 % 5,000 
       ค่าซื้อเก้าอี้ส านักงาน - - 2,800 - 0.00 % - 
       ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน - - - 22,000 -100 % - 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล     
แบบท่ี 1 

- - - - 100 % 22,000 

 
      

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล     
แบบท่ี 2 

- - - - 100 % 30,000 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED  
ขาวด า 

- - - - 100 % 15,800 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

- - - - 100 % 4,300 

       ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร - - 20,000 - 0.00 % - 
 

      
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED ส ี

16,990 - - - 0.00 % - 

 
      

ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

7,600 - - - 0.00 % - 

       ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวด า - 3,500 - - 0.00 % - 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ - - - 10,000 -100 % - 
       รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 10,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 24,590 3,500 30,000 32,000     117,870 
 รวมงบลงทุน 24,590 3,500 30,000 32,000     117,870 
 รวมงานบริหารงานคลัง 4,633,946.54 5,020,900.7 4,710,160.2 5,947,000     6,354,570 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 21,919,732.2 21,623,275.03 21,679,996.58 22,927,645     25,032,260 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานเทศกิจ               
   งบบคุลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน - - - 315,800 -53.61 % 146,500 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - - - 22,700 0.00 % 22,700 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0.00 % 108,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง - 12,000 12,000 12,000 0.00 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 108,000 120,000 120,000 458,500     289,200 
 รวมงบบุคลากร 108,000 120,000 120,000 458,500     289,200 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ               
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 10,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการจดัระเบียบป้ายในท่ีสาธารณะ - - - 20,000 -100 % - 
 

      
โครงการส ารวจข้อมลูเพื่อวางแผนและ
ประชาสมัพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ 

118,283 92,400 92,400 100,000 -80 % 20,000 

 รวมค่าใช้สอย 118,283 92,400 92,400 120,000     50,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน - - - - 100 % 10,000 
     วัสดุก่อสร้าง - - - - 100 % 15,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - - 100 % 10,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - - 100 % 10,000 
 รวมค่าวัสดุ - - - -     45,000 
 รวมงบด าเนินงาน 118,283 92,400 92,400 120,000     95,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  

- - - 5,590 -100 % - 

     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ์(รถตรวจการณ์) 79,900 - - - 0.00 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
       ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล - 21,000 - - 0.00 % - 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 79,900 21,000 0 5,590     0 
 รวมงบลงทุน 79,900 21,000 0 5,590     0 
 รวมงานเทศกิจ 306,183 233,400 212,400 584,090     384,200 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 200,580 229,320 243,900 264,500 6.65 % 282,100 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 491,970 435,500 451,620 482,800 5.34 % 508,600 
     ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 835,200 894,800 925,725 1,241,055 23.37 % 1,531,100 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,000 156,000 150,795 153,600 16.8 % 179,400 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,635,750 1,715,620 1,772,040 2,141,955     2,501,200 
 รวมงบบุคลากร 1,635,750 1,715,620 1,772,040 2,141,955     2,501,200 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - 100 % 30,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ - - - 20,000 50 % 30,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,145 2,145 4,500 25,000 0.00 % 25,000 
 รวมค่าตอบแทน 2,145 2,145 4,500 45,000     85,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 117,150 334,400 306,180 300,000 -100 % - 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 5,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 295,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,116 - - 10,000 0.00 % 10,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 37,300 - 6,000 10,000 0.00 % 10,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบลสันก าแพง 

95,090 - - - 0.00 % - 

       โครงการ อปพร. เตรียมพร้อมป้องกันภัย - - - 10,000 -100 % - 
 

      
โครงการจดัระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบล 

275,946 541,750 552,787 600,000 -20 % 480,000 

       โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษหมอกควัน - 6,566 2,160 - 0.00 % - 
 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษหมอกควัน
การเผาในที่โล่ง 

- - - 10,000 0.00 % 10,000 

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - - - - 100 % 20,000 
 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

24,680 20,980 18,855 50,000 -100 % - 

       โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - 12,700 9,200 20,000 0.00 % 20,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
ในการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

- - - 15,000 0.00 % 15,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
ในการปฏิบัติงานระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 

- 10,300 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย
ในการปฏิบัติงานระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 

- - 19,600 - 0.00 % - 

 
      

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอัคคภีัย 

- - - 20,000 -25 % 15,000 

  



15/58 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง
และกู้ภยัในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

19,300 19,350 - - 0.00 % - 

       โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสตูรจดัตั้ง - - - 250,000 -100 % - 
       โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสตูรทบทวน 104,400 107,500 - 60,000 -16.67 % 50,000 
 

      
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ า
หมู่บ้าน 

- - - 10,000 0.00 % 10,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 55,529.3 215,542.7 172,334.48 150,000 0.00 % 150,000 
 รวมค่าใช้สอย 732,511.3 1,269,088.7 1,087,116.48 1,515,000     1,090,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 17,660 28,988 16,862 20,000 0.00 % 20,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 22,027 32,838 - 30,000 0.00 % 30,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 4,123 774 4,830 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุก่อสร้าง 2,500 4,449 10,966 20,000 -50 % 10,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,161.16 93,773 42,600 120,000 -16.67 % 100,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 177,028.17 199,482.5 196,221.2 200,000 0.00 % 200,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ - - - 20,000 -50 % 10,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 5,000 0.00 % 5,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 10,800 24,000 150,000 -13.33 % 130,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,540 9,070 9,440 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง - 56,400 - 70,000 14.29 % 80,000 
     วัสดุอื่น 4,806 - 2,925 5,000 0.00 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 291,845.33 436,574.5 307,844.2 660,000     610,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,026,501.63 1,707,808.2 1,399,460.68 2,220,000     1,785,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่น่ัง ส าหรับบริการผู้มาตดิต่อ
ราชการ ประจ าอาคารบริการประชาชน 24 ช่ัวโมง 

- 2,250 - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อตูเ้อกสาร - 5,580 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก - 5,900 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์ - 7,600 - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีประจ าห้องประชุมอาคาร
บริการประชาชน 24 ช่ัวโมง 

- 18,900 - - 0.00 % - 

       ค่าซื้อตู้ล็อคเกอร ์ - 12,000 - - 0.00 % - 
       ค่าซื้อโต๊ะท างานและเกา้อี้ - - 9,350 - 0.00 % - 
 

      
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจ าอาคารบริการ
ประชาชน 24 ช่ัวโมง 

- 102,000 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) - 523,000 - - 0.00 % - 
       ค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) - - - 2,000,000 -100 % - 
     ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
       ค่าซื้อชุดไฟส่องสว่าง LED - - - 6,000 -100 % - 
       ค่าซื้อโทรศัพท์ไร้สาย - - 4,780 - 0.00 % - 
 

      
ค่าติดตั้งเครื่องเสยีงประจ าห้องประชุม อาคาร
บริการประชาชน 24 ช่ัวโมง 

- 47,508 - - 0.00 % - 

 
      

ค่าติดตั้งเสาวิทยสุื่อสารพร้อมวสัดอุุปกรณ ์ส าหรับ
ห้องวิทยุสื่อสารประจ าอาคารบริการประชาชน 24 
ช่ัวโมง 

- 15,800 - - 0.00 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
       ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนประจ ารถกู้ชีพ - - 18,500 - 0.00 % - 
       ค่าซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน - - - 30,000 -100 % - 
       เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต ิ - - - - 100 % 3,500 
       เครื่องอัดอากาศ - - - - 100 % 350,000 
     ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง               
       ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง - - - - 100 % 69,000 
       ค่าซื้อหมวกดับเพลิง 88,800 - - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      
ค่าซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว 

- - 2,950 - - % - 

     ครุภณัฑ์อื่น               
 

      
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือกู้ภัยระบบไฮดรอลิค         
(ชุดเครื่องมือตัดถ่าง) 

- - 636,650 - 0.00 % 
- 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 151,098.75 20,000 7,500 50,000 -100 % - 
       รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 50,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 239,898.75 760,538 679,730 2,086,000     472,500 
 รวมงบลงทุน 239,898.75 760,538 679,730 2,086,000     472,500 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,902,150.38 4,183,966.2 3,851,230.68 6,447,955     4,758,700 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,208,333.38 4,417,366.2 4,063,630.68 7,032,045     5,142,900 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 778,920 1,055,420 1,102,200 2,290,700 -28.36 % 1,641,100 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 89,900 -1.56 % 88,500 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     เงินประจ าต าแหน่ง 67,200 80,700 85,200 103,200 0.00 % 103,200 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 463,000 723,655 663,318 884,400 -12.02 % 778,100 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,160 81,935 58,158 72,900 -24.97 % 54,700 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,408,480 2,008,910 1,976,076 3,441,100     2,665,600 
 รวมงบบุคลากร 1,408,480 2,008,910 1,976,076 3,441,100     2,665,600 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ - 66,480 80,840 70,000 0.00 % 70,000 
     ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000 48,000 48,000 0.00 % 48,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,874 10,100 8,230 20,000 0.00 % 20,000 
 รวมค่าตอบแทน 51,874 124,580 137,070 138,000     138,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 683,812 476,000 589,396 600,000 -100 % - 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 430,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 156,979.38 22,565 59,202 270,000 -44.44 % 150,000 
       โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน - - - - 100 % 20,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

19,615 - - - 0.00 % - 

       โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 190,210 183,365 145,711 150,000 0.00 % 150,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 35,787.4 45,570.49 22,768.65 50,000 0.00 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,086,403.78 727,500.49 817,077.65 1,070,000     800,000 
  

 



19/58 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 237,427 218,041 180,992 150,000 -46.67 % 80,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 11,989 - 7,800 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 17,630 5,174 - 12,000 -16.67 % 10,000 
     วัสดุก่อสร้าง 124,332 109,850 47,165 103,000 -51.46 % 50,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,580 14,046 3,440 20,000 0.00 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,157.63 82,478.1 94,348.9 120,000 0.00 % 120,000 
     วัสดุการเกษตร - - - 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 29,750 33,231 39,658 40,000 0.00 % 40,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 59,920 45,738 39,108 45,000 0.00 % 45,000 
 รวมค่าวัสดุ 582,785.63 508,558.1 412,511.9 510,000     385,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 20,962.59 24,129.94 23,558.89 30,000 0.00 % 30,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 11,019.52 2,630.06 6,773 20,000 50 % 30,000 
     ค่าบริการโทรศัพท ์ 8,554.65 8,451.93 8,713.15 30,000 0.00 % 30,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 40,536.76 35,211.93 39,045.04 80,000     90,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,761,600.17 1,395,850.52 1,405,704.59 1,798,000     1,413,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน - - 3,350 - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

- - - 16,770 -100 % - 

    ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน - - - - 100 % 11,000  
  ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
   ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)พร้อมหลังคารถบรรทุก 700,000 - - - 0.00 % -  
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
 

      
ค่าจัดซื้อผา้ม่านประจ าห้องจัดกจิกรรมสันทนาการ
และห้องออกก าลังกาย 

- 72,384 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์โรงงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร ์ - 4,550 - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค้ ส าหรับงาน
ประมวลผล 

21,000 - - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานส านักงาน - - - - 100 % 16,000 
       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - - 0.00 % - 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ ์ 20,885.75 - 14,023 30,000 -100 % -  

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 5,000 
 

      
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

- - - - 100 % 5,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 744,985.75 76,934 17,373 46,770     37,000 
 รวมงบลงทุน 744,985.75 76,934 17,373 46,770     37,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,488,000 8,650,000 8,896,000 9,398,000 -100 % - 
       อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง - - - - 100 % 180,000 
 

      
อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 9,416,000 

 รวมเงินอุดหนุน 8,488,000 8,650,000 8,896,000 9,398,000     9,596,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 8,488,000 8,650,000 8,896,000 9,398,000     9,596,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,403,065.92 12,131,694.52 12,295,153.59 14,683,870     13,711,600 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 574,988 668,340 1,263,720 2,135,700 4.4 % 2,229,700 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 116,760 165,936 493,185 600,800 1.73 % 611,200 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000 26,677 122,520 108,000 0.00 % 108,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 709,748 860,953 1,879,425 2,844,500     2,948,900 
 รวมงบบุคลากร 709,748 860,953 1,879,425 2,844,500     2,948,900 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง 

42,315 - - - 0.00 % - 

       โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนระดบัปฐมวัย - 15,087.5 17,578.5 20,000 0.00 % 20,000 
       โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - - 29,200.1 - 0.00 % - 
       โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี 39,730 43,027 55,052 60,000 0.00 % 60,000 
 

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
วัดค าซาว 

- - - - 100 % 50,000 

       โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง - 12,187.5 25,000 20,000 0.00 % 20,000 
       โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวัดค าซาว - - - 35,000 -100 % - 
 

      
โครงการศูนย์คุณหนูพอเพียงโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 50,000 

 
      

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 182,467 - - 0.00 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

893,000 676,800 1,222,700 1,384,800 9.11 % 1,510,950 

 รวมค่าใช้สอย 975,045 929,569 1,349,530.6 1,519,800     1,710,950 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน - 34,134 26,070 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - 1,532 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 50,806 21,544 40,192 90,000 -44.44 % 50,000 
     ค่าอาหารเสรมิ (นม) 3,798,511.97 3,912,655.98 4,140,504.14 4,779,010 1.8 % 4,865,240 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 19,440 39,883 26,590 15,000 0.00 % 15,000 
     วัสดุการศึกษา - 59,981 39,750 - 0.00 % - 
 รวมค่าวัสดุ 3,868,757.97 4,068,197.98 4,274,638.14 4,904,010     4,950,240 
 รวมงบด าเนินงาน 4,843,802.97 4,997,766.98 5,624,168.74 6,423,810     6,661,190 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - - 9,800 -100 % - 

       ค่าซื้อตู้เหล็กโล่ง 9 ช่อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - 32,400 -100 % - 
       ค่าซื้อตู้เอกสาร 2 บาน ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - 14,800 -100 % - 
 

      
ค่าซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ครูผูดู้แลเด็ก 

- - - 28,050 -100 % - 

     ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
       ค่าซื้อโทรศัพท์ไร้สาย - - - 9,560 -100 % - 
     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าซื้อโทรทัศน ์ส าหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน - 23,970 - - 0.00 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น) 13,000 - - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์กีฬา               
       ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม - - 330,000 - 0.00 % - 
 

      
ค่าซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ประจ าศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันโค้ง 

- - - - 100 % 102,600 

     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์   
 

          
       ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน - 16,000 16,000 - 0.00 % - 
 

      
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED ขาวด า 

- - 5,900 - 0.00 % - 

 
      

ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

- 15,800 - - 0.00 % - 

       ค่าซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า - 3,200 - - 0.00 % - 
       ค่าซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณ - 4,600 - - 0.00 % - 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 13,000 63,570 351,900 94,610     102,600 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

- - - 200,000 -100 % - 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 200,000     - 
 รวมงบลงทุน 13,000 63,570 351,900 294,610     102,600 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,566,550.97 5,922,289.98 7,855,493.74 9,562,920     9,712,690 
 รวมแผนงานการศึกษา 17,969,616.89 18,053,984.5 20,150,647.33 24,246,790     23,424,290 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,658,520 1,170,430 1,459,109 2,658,700 3.5 % 2,751,700 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0.00 % 67,200 
     เงินประจ าต าแหน่ง 109,200 102,200 133,812 187,200 -22.44 % 145,200 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 567,650 591,074 611,460 655,600 -2.5 % 639,200 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 2,550 1,425 - - 0.00 % - 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,530,000 1,526,290 1,851,564 2,151,600 -2.85 % 2,090,200 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 29,160 156,170 165,775 183,900 -8.54 % 168,200 
     เงินอ่ืนๆ 12,000 10,000 19,031 69,300 -23.95 % 52,700 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,976,280 3,624,789 4,307,951 5,973,500     5,914,400 
 รวมงบบุคลากร 3,976,280 3,624,789 4,307,951 5,973,500     5,914,400 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 96,400 102,200 95,160 160,000 6.25 % 170,000 
     ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000 88,250 90,000 0.00 % 90,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 64,140 11,200 37,050 20,000 150 % 50,000 
 รวมค่าตอบแทน 208,540 161,400 220,460 270,000     310,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 273,708 199,670 214,380 190,000 -100 % - 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 30,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 300,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

- - - - 100 % 20,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,510 7,480 - 10,000 300 % 40,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 3,300 7,900 8,900 20,000 0.00 % 20,000 
       โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า - - 360 10,000 -100 % - 
       โครงการน้ าคณุภาพเพื่อผู้บริโภค - - - 20,000 -100 % - 
 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

- - - - 100 % 20,000 

       โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ - 19,500 - - 0.00 % - 
       โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. - - - - 100 % 30,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และวัน อสม. 
แห่งชาติ 

28,980 18,648 24,150 20,000 -100 % - 

       โครงการรู้ไว้ปลอดภยัป้องกันภัยใกล้ตัว - - - - 100 % 20,000 
       โครงการส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน 3,600 - - - 0.00 % - 
 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- - - - 100 % 20,000 

       โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บรโิภค - 13,150 18,187 20,000 100 % 40,000 
       โครงการสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการ 14,720 - - - 0.00 % - 
 

      
โครงการให้ความรู้แกผู่้ป่วยโรคความดันและ
เบาหวาน 

- 23,966 - - 0.00 % - 

       โครงการอบรมแกนน าสุขภาพในโรงเรียน (อสม.) - - 12,065 - 0.00 % - 
 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าสร้างคณุค่า
สมุนไพรไทยท่ีใช้เป็นยา 

- - 30,000 20,000 -100 % - 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการนวด
แผนไทย การประคบ และการอบสมุนไพร 

- 13,040 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการอบรมและคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง (เชิงรุก) 

- 900 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนัโรคตดิต่อใน
โรงเรียน 

- 8,500 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคที่เกดิ
จากสัตว์และแมลงน าโรค 

- 360 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรน่ารูเ้พื่อ
สุขภาพ 

- 10,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคตดิเช้ือตามฤดูกาลและมีอุบัติการณ์ของโรคติด
เชื้อตัวใหม่ในชุมชน 

- 6,060 - - 0.00 % - 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,019.8 22,833.5 58,948.25 90,000 11.11 % 100,000 
 รวมค่าใช้สอย 349,837.8 352,007.5 366,990.25 400,000     640,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 43,069 48,770 23,664 40,000 0.00 % 40,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - - - 5,000 0.00 % 5,000 
     วัสดุก่อสร้าง - - - 5,000 0.00 % 5,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,057 13,974.9 8,280.4 30,000 0.00 % 30,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - - - 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 21,720 71,239 107,400 110,000 127.27 % 250,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 5,000 0.00 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 17,530 2,700 6,600 20,000 0.00 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 96,376 136,683.9 145,944.4 225,000     365,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 10,007.69 6,673.57 3,218.81 5,000 0.00 % 5,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 6,270.2 4,236.34 1,309.68 5,000 0.00 % 5,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 16,277.89 10,909.91 4,528.49 10,000     10,000 
 รวมงบด าเนินงาน 671,031.69 661,001.31 737,923.14 905,000     1,325,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       ค่าจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน 1,298,000 - - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - 2,111,000 - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์การเกษตร               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) 
แบบสะพายหลัง 

- 85,000 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) - 17,600 - - 0.00 % - 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 1,298,000 2,213,600 - -     - 
 รวมงบลงทุน 1,298,000 2,213,600 - -     - 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 172,500 172,500 - 460,000 -100 % - 
 รวมเงินอุดหนุน 172,500 172,500 - 460,000     - 
 รวมงบเงินอุดหนุน 172,500 172,500 - 460,000     - 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 6,117,811.69 6,671,890.31 5,045,874.14 7,338,500     7,239,400 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการควบคมุและป้องกันโรคตดิต่อท่ัวไป - 360 - - 0.00 % - 
 

      
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ   
โรคเอดส ์

- - - 20,000 0.00 % 20,000 

       โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - - - 100 % 20,000 
       โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 450 - - - 0.00 % - 
       โครงการหมอในบ้าน - - - 30,000 -100 % - 
 

      
โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสขุภาพและป้องกัน
ควบคุมแก้ไขโรคตดิเช้ือ โรคระบาด และโรคอุบัติ
ใหม ่

- - - 20,000 25 % 25,000 

       โครงการอนามยัโรงเรียน - - - - 100 % 10,000 
       โครงการอบรมป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก - 19,309 - 20,000 -100 % - 
 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกัน
โรคตดิเช้ือ (โรคเอดส์) และโรคระบาด 

- 24,600 10,161 - 0.00 % - 

 รวมค่าใช้สอย 450 44,269 10,161 90,000     75,000 
 รวมงบด าเนินงาน 450 44,269 10,161 90,000     75,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
       อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน - - - - 100 % 460,000 
 รวมเงินอุดหนุน - - - -     460,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน - - - -     460,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 450 44,269 10,161 90,000     535,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 6,118,261.69 6,716,159.31 5,056,035.14 7,428,500     7,774,400 
 แผนงานเคหะและชมุชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,821,312 2,368,090 1,991,244 2,793,200 -5.77 % 2,632,100 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0.00 % 67,200 
     เงินประจ าต าแหน่ง 67,200 67,200 94,100 103,200 0.00 % 103,200 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 577,270 438,120 443,760 474,400 4.97 % 498,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,193,000 1,958,525 2,405,417 2,491,400 4.95 % 2,614,700 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 105,870 236,485 265,465 267,700 -3.14 % 259,300 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,831,852 5,135,620 5,267,186 6,197,100     6,174,500 
 รวมงบบุคลากร 3,831,852 5,135,620 5,267,186 6,197,100     6,174,500 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 20,000 0.00 % 20,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 7,800 - 12,800 30,000 0.00 % 30,000 
     ค่าเช่าบ้าน 125,400 132,400 147,800 228,000 0.00 % 228,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 23,335 52,970 46,940 80,000 0.00 % 80,000 
 รวมค่าตอบแทน 156,535 185,370 207,540 358,000     358,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 1,059,759.42 1,248,183 876,230 1,370,000 -100 % - 
       ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ า - - - - 100 % 50,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 1,250,000 
       ค่าธรรมเนียมต่างๆ - - - - 100 % 50,000 
       ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ - - - - 100 % 50,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 11,393 - 30,000 0.00 % 30,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 12,000 9,400 - 30,000 0.00 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 74,603.53 282,371.83 332,988.58 500,000 -40 % 300,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,146,362.95 1,551,347.83 1,209,218.58 1,930,000     1,760,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 40,079 58,650 47,378 50,000 0.00 % 50,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 1,600 3,200 - 5,000 0.00 % 5,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 173,873.45 65,597.5 170,308.1 250,000 0.00 % 250,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 591,550.35 396,809.6 410,972.9 500,000 0.00 % 500,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 13,000 - 7,548 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 21,610 18,670 24,130 50,000 0.00 % 50,000 
     วัสดุอื่น 4,860 2,356 11,880 5,000 100 % 10,000 
 รวมค่าวัสดุ 846,572.8 545,283.1 672,217 870,000     875,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,149,470.75 2,282,000.93 2,088,975.58 3,158,000     2,993,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน - - - - 100 % 2,780 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  

- - - 5,590 -100 % - 

       ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานช่าง พร้อมท่ีแขวนประแจ - - - - 100 % 5,000 
       ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไรส้าย   - - - 5,000 -100 % - 
       ค่าซื้อเก้าอี้ส านักงาน - - 11,400 - 0.00 % - 
 

      
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมอาคาร
บริการประชาชนเทศบาลต าบลสนัก าแพง 

168,000 - - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
 

      
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกตดิเครน พร้อมอุปกรณ์ยกสิ่งของ
และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

- 2,500,000 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์การเกษตร               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งก่ิงไม ้ - 16,900 - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ าส าหรับบ่อน้ าพุบริเวณทางเข้า
ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 

- 9,900 - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์ก่อสร้าง               
       ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 4,000,000 - - - 0.00 % - 
       เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (แบบพกพา) - - - - 100 % 9,700 
       เครื่องตัดไม้เลื่อยยนต ์ - - - - 100 % 5,980 
       เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า - - - - 100 % 27,700 
       สว่านไฟฟ้า 3 หุน - - - - 100 % 1,650 
       สว่านไฟฟ้า 4 หุน - - - - 100 % 5,500 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
       ค่าซื้อสว่านกระแทก - - 2,750 - 0.00 % - 
 

      
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณอาคารบริการ
ประชาชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

98,440 - - - 0.00 % - 

 
      

ค่าติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพ ห้องประชุม
อาคารบริการประชาชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

590,854 - - - 0.00 % - 

     ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 9,500 - - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) 11,000 31,500 31,500 - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบล้อเข็น - 12,500 - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์โรงงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรร์ี ่(แบบเคลื่อนที่) - - - - 100 % 4,500 
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร ์ - 5,900 - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
       ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล - 44,000 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300 - - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 

9,900 8,500 - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ - 3,200 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA - - - - 100 % 7,500 
       ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล  - - - 22,000 -100 % - 
 

      
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

- - - 22,000 -100 % - 

     ครุภณัฑ์อื่น               
       ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย ์ 72,000 52,500 52,500 35,000 0.00 % 35,000 
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     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 165,951.88 - - 100,000 -100 % - 
       รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 50,000 
 

      
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

- - - - 100 % 50,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 5,129,945.88 2,684,900 98,150 189,590     205,310 
 รวมงบลงทุน 5,129,945.88 2,684,900 98,150 189,590     205,310 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 11,111,268.63 10,102,520.93 7,454,311.58 9,544,690     9,372,810 
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 21,960 46,880 31,500 30,000 -100 % - 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - 30,400 50,000 0.00 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 21,960 46,880 61,900 80,000     80,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 215,412.39 192,051.75 155,346.76 250,000 0.00 % 250,000 
     วัสดุก่อสร้าง 586,994.79 400,889.74 835,967 700,000 0.00 % 700,000 
     วัสดุอื่น - - - 5,000 0.00 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 802,407.18 592,941.49 991,313.76 955,000     955,000 
 รวมงบด าเนินงาน 824,367.18 639,821.49 1,053,213.76 1,035,000     1,035,000 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ซึ่งเป็นการตดิตั้งครั้งแรก
ในอาคารหรือสถานท่ีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ
ภายหลังการก่อสร้าง 

              

 
      

โครงการปรับปรุงแสงสว่างบริเวณห้องประชุม ช้ัน 1 
อาคารบริการประชาชน 

- 105,400 - - 0.00 % - 

     อาคารต่าง ๆ               
 

      
โครงการปรับปรุงเวท ีหอประชุม ช้ัน 1 อาคาร
บริการประชาชน 

- 138,805 - - 0.00 % - 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคาร
บริการประชาชน 

- 60,000 - - 0.00 % - 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
       ค่าชดเชย  (ค่า K) - - - - 100 % 20,000 
 

      
โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายใน
หมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 250,000 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

677,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 ต าบลทรายมลู (บริเวณริมทางหลวงทั้ง 2 ฝั่ง) 

- - - 175,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 ต าบลทรายมลู (บริเวณริมทางหลวงฝั่งขวา) 

- - - 161,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 ต าบลทรายมลู (บริเวณริมทางหลวงฝั่งซ้าย) 

- - - 200,000 -100 % - 
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โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง (ตั้งแต่ซอย 2 ถึงหมู่บ้าน
ชวนชม) 

- - - 542,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 3 ต าบล
สันก าแพง 

- - 558,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

1,063,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 1 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 270,000 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ 70-006 หมู่ 4 และ
หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 480,000 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ.07 – 
001 หมู่ 5 ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 230,000 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

300,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 ต าบลทรายมลู 

- 61,500 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

502,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณหน้าวัดสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 140,000 

 
      

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ หมู่ 6 ต าบลทรายมลู 

306,000 - - - 0.00 % - 
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โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริการประชาชน 24 ช่ัวโมง 

- - 580,000 - 0.00 % - 

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ต าบลทรายมูล - - 659,000 - 0.00 % - 
       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง - - 65,000 - 0.00 % - 
       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง - - 458,000 - 0.00 % - 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 หมู่ 11 ต าบล
สันก าแพง 

- - 1,200,000 - 0.00 % - 

       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง - - 339,116 - 0.00 % - 
       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง - - 529,000 - 0.00 % - 
       โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง - - 55,000 - 0.00 % - 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ 2 ต าบลทรายมลู 

- - - 328,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 

- - - 57,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 
หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง 

- - - - 100 % 250,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
(ช่วงปลาย) หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

- - - 111,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 
หมู่ 5 ต าบลทรายมลู 

- - - 145,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

- - - 388,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

- - - 200,000 -100 % - 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 

- - - 434,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง (ต่อจากของเดิม) 

- - - 415,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
หมู่ 1 ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 450,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 
หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง (ต่อจากของเดิม) 

- - - 242,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ซอยข้างบ้านช่างแดง หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

- - - 119,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ซอยข้างบ้านนางรัตนา หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

- - - 719,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ซอยข้างร้านบรรจงวัวหัน หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

- - - 57,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ซอยวัวชน หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

- - - 204,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

- - - 100,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บริเวณซอยบ้านนายบลัลังค์ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง 

- - - - 100 % 220,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บริเวณซอยฟองค า หมู่ 9 ต าบลสนัก าแพง 

- - - - 100 % 130,000 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บริเวณซอยรวมพร (ตรงข้ามปัม้บางจาก) หมู่ 8 
ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 430,000 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
พนังกันดิน หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง 

- - - 1,546,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยก
ฝาบ่อพัก หมู่ 4 ต าบลทรายมลู 

96,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
ต าบลสันก าแพง 

- 115,500 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
ต าบลสันก าแพง ซอย 4/1 

74,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 
ต าบลสันก าแพง 

275,000 457,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 
ต าบลสันก าแพง 

- 524,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
ต าบลสันก าแพง 

94,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
ต าบลสันก าแพง 

- 396,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
ต าบลสันก าแพง (ซอย 3) 

- 184,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
ต าบลสันก าแพง (ซอยบ้านนางบัวเขียว ขันสุรินทร์) 

- 48,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
ต าบลสันก าแพง (ซอยบ้านนางบัวถา ปทุมวัน) 

- 31,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
ต าบลสันก าแพง (ซอยเบญจวรรณ ถึงหน้าบ้าน  
นายจ าลอง สุนันท์) 

- 355,000 - - 0.00 % - 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
ต าบลสันก าแพง (ตั้งแต่บ้านลุงวิชัย ถึงบ้านนาย
วชิระ คันธรส) 

- 408,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 
ต าบลสันก าแพง (ถนนหลังวัดสันก าแพงหลวง   
ด้านทิศตะวันตก) 

- - - 375,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
ต าบลทรายมลู 

- 563,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 
ต าบลแช่ช้าง 

349,000 - - 280,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 
ต าบลสันก าแพง 

600,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่มลอดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 และ หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 

- - 487,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างประตูรั้วสแตนเลส บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - 250,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 550,000 

 
      

โครงการก่อสร้างพนัง กันน้ าเซาะตลิ่ง หมู่ 9 หมู่ 14 
ต าบลสันก าแพง 

- - 2,298,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างพนัง คสล. กันน้ าเซาะตลิ่ง หมู่ 8 
ต าบลแช่ช้าง 

- - 560,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 600,000 

 
      

โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าน้ าออน หมู่ 11 ต าบลสนัก าแพง 

- - - - 100 % 650,000 
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โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 3 ต าบล
สันก าแพง 

- - - - 100 % 170,000 

 
      

โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมซ่อมสร้างผิวถนน 
หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

680,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างพนังกันดินระหวา่งบ้านออนในเขต
เทศบาล หมู ่14 ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 1,650,000 

 
      

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

- 210,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง 

420,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรั้วกั้นเขตที่ดินบริเวณอาคารบริการ
ประชาชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

200,000 241,079 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ 
หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 

- - 627,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ 
หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

- - 421,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง  

- - - 281,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง 

- - - 257,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง 

- - - 296,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว  
หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง 

- - - 555,000 -100 % - 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต าบลสนัก าแพง 

- - 810,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ต าบลสนัก าแพง     
(ตั้งแต่ต้นโพธ์ิข้างวัดค าซาว ถึงล าเหมืองสาธารณะ) 

- - - 261,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ต าบลสนัก าแพง (ตั้งแต่
สามแยกบ้านนายอาคม ถึงล าเหมอืงสาธารณะ) 

- - - 531,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

- - - 337,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 1 ต าบลทรายมลู 

- 705,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

- 410,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 2 ต าบลทรายมลู 

- 1,042,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 3 ต าบลทรายมลู 

- 628,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 5 ต าบลทรายมลู 

- 939,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 5 ถึงหมู่ 3 ต าบลทรายมลู (ตอ่จากโครงการเดิม) 

- 1,360,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง 

- 818,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง (ซอย 5/3 เชื่อมซอย 3) 

- 897,000 - - 0.00 % - 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า และขยายไหล่ทาง 
หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

- 810,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 2             
ต าบลสันก าแพง บริเวณซอย 1 

- 90,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 2 ต าบล        
สันก าแพง บริเวณล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ 

- 258,000 - - 0.00 % - 

       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 7 ต าบลทรายมูล - 448,000 - - 0.00 % - 
 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 700,000 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณที่ท าการก านัน ต าบลทรายมูล หมู่ 3    
ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 420,000 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปดิแผ่นคอนกรีตอัดแรง หมู่ 7          
ต าบลสันก าแพง 

- - - 307,000 -100 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาล          
ต าบลสันก าแพง 

253,600 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ู ซอย 3/2  (ทุ่งกู่)  หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

- - - - 100 % 540,000 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง 

735,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ูหมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

- 352,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ูหมู่ 6 ต าบลสันก าแพง (ซอย 2) 

- 515,000 - - 0.00 % - 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 1 ต าบลทรายมลู 

266,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 2 ต าบลทรายมลู 

408,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพรอ้มฝาปิดคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

258,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ูซอย 4 หมู่ 2 
ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 560,000 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ูบริเวณเริม่
จากสามแยกกองหลิ่งฝั่งซ้ายมือถึงปากซอย 2 หมู่ 1 
ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 370,000 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ (สี่แยกป่าไผ่ถึง
ถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

- - - - 100 % 1,800,000 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
และขยายไหล่ทาง หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 

756,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
และขยายไหล่ทาง หมู่ 4 ต าบลสนัก าแพง 

715,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
และขยายไหล่ทาง หมู่ 4, หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 

1,315,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
และขยายไหล่ทาง หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

970,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี คสล. หมู่ 5 
ต าบลสันก าแพง 

493,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลายระหว่าง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 350,000 
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โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก      
บริเวณฌาปนสถาน หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

- - 874,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก       
สุสาน บ้านทรายมลู  หมู่ 7 ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 160,000 

 
      

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 8 
ต าบลสันก าแพง 

266,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

- - 84,000 - 0.00 % - 

 

      

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก และวางท่อลอดถนนพร้อมบ่อพัก และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ต าบล      
สันก าแพง 

1,900,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนไปสสุานบ้านทรายมลู หมู่ 7         
ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 1,650,000 

 
      

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก สุสานบ้านทรายมลู หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

1,950,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ 3 
ต าบลทรายมลู 

382,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ 8 
ต าบลแช่ช้าง 

- 800,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพสัดุคอนกรตี   
เสรมิเหล็กเทศบาลต าบลสันก าแพง 

525,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการขยายท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 
ต าบลทรายมลู 

- 200,000 - - 0.00 % - 
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โครงการซ่อม-ก่อสร้างถนน พร้อมรางระบายน้ า 
บริเวณศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

- - 2,373,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมแซมราวบันไดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 70,000 

 
      

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 

- - 450,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
บริเวณทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ.07- 001 
ช่วงบ้านไทยการ์เม้นท์หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 

- - - - 100 % 1,030,000 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay)  หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

415,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 

643,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

633,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 

- 178,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ 4 ต าบลทรายมลู 

- 310,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

- 160,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay)        
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ 3 ต าบลทรายมลู  

- - - 626,000 -100 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay)       
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ 7 ต าบลทรายมลู 

- - - 856,000 -100 % - 
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โครงการซ่อมสร้างผิวถนนและรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

480,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการซ่อมสร้างเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  
บริเวณบา้นป่าไผ่กลาง หมู่ 7ต าบลแช่ช้าง 

- - - - 100 % 540,000 

 
      

โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต (Over lay) พร้อมขยายไหล่ทางและ   
วางท่อระบายน้ า หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

264,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการต่อเติม (ติดตั้งประตูม้วน) อาคาร
อเนกประสงค์ สุสานบา้นทรายมูล หมู่ 7        
ต าบลทรายมลู 

- - - - 100 % 150,000 

 
      

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารบริการประชาชน   
หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 

- - 608,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุวัดสันโค้ง หมู่ 4 
ต าบลทรายมลู 

45,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ 4 ต าบลทรายมลู 

- - 540,000 - 0.00 % - 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ 7 ต าบลทรายมลู 

- 2,150,000 - - 0.00 % - 

 
      

โครงการปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลเทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

427,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณอาคารบริการ
ประชาชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

830,000 - - - 0.00 % - 

 
      

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ 5   
ต าบลทรายมลู 

340,000 - - - 0.00 % - 
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โครงการเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง 

- - - - 100 % 190,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- 184,261 - 500,000 0.00 % 500,000 

 
      

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
สันก าแพง 

190,000 - - - 0.00 % - 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,095,600 17,152,545 14,825,116 11,605,000     15,520,000 
 รวมงบลงทุน 21,095,600 17,152,545 14,825,116 11,605,000     15,520,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 828,376.9 - - 100,000 -100 % - 
       อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอสันก าแพง - - - - 100 % 120,000 
 รวมเงินอุดหนุน 828,376.9 0 0 100,000     120,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 828,376.9 0 0 100,000     120,000 
 รวมงานไฟฟ้าถนน 22,748,344.08 17,792,366.49 15,878,329.76 12,740,000     16,675,000 
 งานสวนสาธารณะ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ - - - 20,000 -100 % - 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย - - - 20,000     20,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุการเกษตร 45,500 28,715 141,550 100,000 -50 % 50,000 
 รวมค่าวัสดุ 45,500 28,715 141,550 100,000     50,000 
 รวมงบด าเนินงาน 45,500 28,715 141,550 120,000     70,000 
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   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์การเกษตร               
       ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาเมล็ด สะพายหลัง - - 3,850 - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์โรงงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบเครื่องยนต์ - - 9,600 - 0.00 % - 
 รวมค่าครุภัณฑ์ - - 13,450 -     - 
 รวมงบลงทุน - - 13,450 -     - 
 รวมงานสวนสาธารณะ 45,500 28,715 155,000 120,000     70,000 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 6,314,226.21 6,386,640 6,752,930 6,930,000 -100 % - 
       ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ - - - - 100 % 10,000 
       ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100 % 1,290,000 
       ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ - - - - 100 % 5,700,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการ Big Cleaning Day - - - 10,000 -100 % - 
       โครงการคลองสวยน้ าใส 11,570 8,700 11,160 20,000 0.00 % 20,000 
       โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) - 1,360 - - 0.00 % - 
       โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 128,735 28,650 45,400 50,000 100 % 100,000 
       โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว - 9,860 9,660 20,000 0.00 % 20,000 
 

      
โครงการรณรงค ์ป้องกัน แก้ไขผลกระทบปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

6,460 15,600 - - 0.00 % - 
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     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 124,962.6 357,249.05 358,846.73 400,000 25 % 500,000 
 รวมค่าใช้สอย 6,585,953.81 6,808,059.05 7,177,996.73 7,430,000     7,640,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 470 450 - 10,000 0.00 % 10,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 17,960 27,010 1,800 70,000 0.00 % 70,000 
     วัสดุก่อสร้าง 33,885 30,498 21,127 30,000 0.00 % 30,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 88,227 63,720.8 61,407.55 100,000 0.00 % 100,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 577,232.34 537,122.65 626,868 700,000 0.00 % 700,000 
     วัสดุการเกษตร - - 3,515 20,000 0.00 % 20,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 36,840 69,480 28,621 50,000 0.00 % 50,000 
     วัสดุอื่น - - 3,345 5,000 0.00 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 754,614.34 728,281.45 746,683.55 985,000     985,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 24,088.74 22,087.59 20,306.92 40,000 0.00 % 40,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล - - - 2,000 0.00 % 2,000 
     ค่าบริการโทรศัพท ์ 8,165.17 8,490.27 8,228.3 15,000 0.00 % 15,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 32,253.91 30,577.86 28,535.22 57,000     57,000 
 รวมงบด าเนินงาน 7,372,822.06 7,566,918.36 7,953,215.5 8,472,000     8,682,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - 2,119,000 950,000 - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อเรือพายพลาสติกอัดโฟม 52,500 - - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าซื้อเครื่องตดัหญ้า (แบบข้อแข็ง) - - - 28,500 -100 % - 
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     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ ์ 356,225.8 - - 20,000 -100 % - 
       รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 10,000 
 

      
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

- - - - 100 % 10,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 408,725.8 2,119,000 950,000 48,500     20,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - 20,000 0.00 % 20,000 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 20,000     20,000 
 รวมงบลงทุน 408,725.8 2,119,000 950,000 68,500     40,000 
 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,781,547.86 9,685,918.36 8,903,215.5 8,540,500     8,722,000 
 รวมแผนงานเคหะและชมุชน 41,686,660.57 37,609,520.78 32,390,856.84 30,945,190     34,839,810 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       การจัดเวทีประชาคมและการจัดท าแผนชุมชน 30,907 19,249 - - 0.00 % - 
 

      
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

12,582 - - - 0.00 % - 

 
      

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวงัและขจัดปญัหา
การละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

- - - 20,000 0.00 % 20,000 
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กิจการจัดตั้งลานค้าชุมชนตลาดนดัชุมชนโครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การจดักจิกรรมถนนคน
เดิน"สันก าแพงสานศลิป์ถิ่นหตัถกรรม" 

527,957 488,555 451,600 500,000 0.00 % 500,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 

- - 10,443 20,000 0.00 % 20,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์พลังแผน่ดินเอาชนะ     
ยาเสพตดิ 

22,597 - 27,022 30,000 0.00 % 30,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหร์าษฎรผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผูสู้งอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

21,000 24,000 - - 0.00 % - 

       โครงการจดัตั้งศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชน 18,648.65 - - - 0.00 % - 
 

      
โครงการจติอาสาประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทน์
พระราชทาน 

- - 28,482 - 0.00 % - 

       โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัธรรมชาต ิ - - 8,265.46 100,000 0.00 % 100,000 
       โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25,486 31,681 - 100,000 -50 % 50,000 
 

      
โครงการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชน (ประธาน
ชุมชนดีเด่น) 

- - - - 100 % 25,000 

 
      

โครงการตรวจสารเสพตดิในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
(ลูกจ้าง) ของเทศบาลต าบลสันก าแพง 

- - - 10,000 -50 % 5,000 

       โครงการบริการตรวจประเมินความพิการในชุมชน - 1,350 8,406 - 0.00 % - 
       โครงการศูนย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน - - 462 46,200 159.74 % 120,000 
       โครงการส ารวจข้อมลูที่จ าเป็นของเทศบาล 44,657 50,798 2,809 43,800 36.99 % 60,000 
 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยาม  
บรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.-สถ.) 

- - - 60,000 -100 % - 
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนและการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

- - - 50,000 -60 % 20,000 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

- 14,772 - 20,000 -100 % - 

 รวมค่าใช้สอย 703,834.65 630,405 537,489.46 1,000,000     950,000 
 รวมงบด าเนินงาน 703,834.65 630,405 537,489.46 1,000,000     950,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
       ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน - - - 16,500 -100 % - 
 รวมค่าครุภัณฑ์ - - - 16,500     - 
 รวมงบลงทุน - - - 16,500     - 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ - - 40,000 40,000 -100 % - 
 

      
อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพตดิ 

- - - - 100 % 40,000 

     เงินอุดหนุนเอกชน - 455,000 484,000 484,000 -100 % - 
       อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน - - - - 100 % 506,000 
       อุดหนุนเยาวชน - - - - 100 % 20,000 
 รวมเงินอุดหนุน - 455,000 524,000 524,000     566,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน - 455,000 524,000 524,000     566,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 703,834.65 1,085,405 1,061,489.46 1,540,500     1,516,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 703,834.65 1,085,405 1,061,489.46 1,540,500     1,516,000 
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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลเฉลมิพระเกียรต ิ 165,132 - - - 0.00 % - 
       โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง - - - 85,000 17.65 % 100,000 
       โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน 14,400 24,790 14,800 15,000 -100 % - 
       โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สันก าแพงยูธคัพ - - 29,845 0 0.00 % - 
       โครงการแข่งขันฟุตบอลสันก าแพงยูธคัพ - - - 40,000 0.00 % 40,000 
 

      
โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลต าบล     
สันก าแพงคัพ 

- - - - 100 % 30,000 

 
      

โครงการแข่งขันออกก าลังกายเข้าจังหวะประกอบ
เพลง 

- 11,000 - - 0.00 % - 

       โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ - - - 20,000 0.00 % 20,000 
       โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 21,695 20,480 59,103 150,000 0.00 % 150,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 29,100 23,045 50,000 -40 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 201,227 85,370 126,793 360,000     370,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกีฬา - 83,809 61,142 50,000 0.00 % 50,000 
 รวมค่าวัสดุ - 83,809 61,142 50,000     50,000 
 รวมงบด าเนินงาน 201,227 169,179 187,935 410,000     420,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 ที่น่ัง ส าหรับผู้มาใช้บริการ 
ห้องจัดกิจกรรมสันทนาการและ ออกก าลังกาย 

- 22,500 - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น - 5,990 - - 0.00 % - 
       ค่าจัดซื้อตูเ้อกสาร - 11,100 - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

- 5,590 - - 0.00 % - 

       ค่าจัดซื้อพัดลม - 25,290 - - 0.00 % - 
     ครุภณัฑ์กีฬา           

 
  

       ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง - 141,900 - - 0.00 % - 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส ประจ าศูนย์ออกก าลังกาย
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

12,300 - - - 0.00 % - 

       ค่าซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง - - - 77,000 -100 % - 
       ค่าซื้อเครื่องออกก าลังกายในรม่ - 322,100 94,700 - 100 % 49,020 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
       ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน - - 16,000 - 0.00 % - 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 12,300 534,470 110,700 77,000     49,020 
 รวมงบลงทุน 12,300 534,470 110,700 77,000     49,020 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 213,527 703,649 298,635 487,000     469,020 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการงาน 12 สิงหามหาราชิน ี 59,177.5 39,300 44,923 45,000 0.00 % 45,000 
       โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 55,570 107,699 144,904 150,000 0.00 % 150,000 
       โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อน 149,993 - - - 0.00 % - 
       โครงการประเพณีลอยกระทง 253,105.9 145,990 - - 100 % 50,000 
       โครงการวันข้ึนปีใหม ่ 39,832 19,052 - 3,230 519.2 % 20,000 
       โครงการวันเข้าพรรษา 32,091 24,850 29,286 30,000 0.00 % 30,000 
 

      
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร/วันชาต/ิวันพ่อแห่งชาติ 

- - - - 100 % 40,000 

       โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา - - - 25,000 0.00 % 25,000 
       โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 43,750 30,000 - - 0.00 % - 
       โครงการวันปิยะมหาราช 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00 % 5,000 
 

      
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนงานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

- - 40,000 - 0.00 % 
- 

 
      

โครงการสร้างความสัมพันธ์อันด ีเสริมสร้างความ
สามัคคี คืนความสุขให้พี่น้องประชาชน อ าเภอ    
สันก าแพง 

24,350 - - - 0.00 % 
- 

 
      

โครงการสืบสานงานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และของดีสันก าแพง 

30,000 18,000 - - 0.00 % 
- 

       โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น - - - - 100 % 20,000 
       โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม - 149,920 199,984 200,000 0.00 % 200,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,700 18,721.5 - 30,000 0.00 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 695,569.4 558,532.5 464,097 488,230     615,000 
 รวมงบด าเนินงาน 695,569.4 558,532.5 464,097 488,230     615,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภณัฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน ประจ างานช่างศิลป์  
กองการศึกษา 

- - - 11,000 -100 % 
- 

     ครุภณัฑ์ก่อสร้าง               
 

      
ค่าซื้อเครื่องมือก่อสร้าง ประจ างานช่างศิลป์     
กองการศึกษา 

- - - 8,390 -100 % 
- 

     ครุภณัฑ์โรงงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร ์ - - 16,900 - 0.00 % - 
       ค่าซื้อเครื่องมือช่าง ประจ างานช่างศิลป์กองการศึกษา - - - 14,440 -100 % - 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 23,100 - - 10,000 -100 % - 
       รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ - - - - 100 % 10,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 23,100 - 16,900 43,830     10,000 
 รวมงบลงทุน 23,100 - 16,900 43,830     10,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 95,000 95,000 170,000 270,000 -100 % - 
       อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ - - - - 100 % 20,000 
       อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสนัก าแพง - - - - 100 % 170,000 
 รวมเงินอุดหนุน 95,000 95,000 170,000 270,000     190,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 95,000 95,000 170,000 270,000     190,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 813,669.4 653,532.5 650,997 802,060     815,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการวิถีเกษตรชุมชนโคนมสันก าแพง 256,682.21 - - - 0.00 % - 
 รวมค่าใช้สอย 256,682.21 - - -     - 
 รวมงบด าเนินงาน 256,682.21 - - -     - 
 รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 256,682.21 - - -     - 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,283,878.61 1,357,181.5 949,632 1,289,060     1,284,020 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     ค่าช าระหนี้เงินต้น 2,512,831.97 2,530,068.93 2,783,871.59 2,846,980 0.96 % 2,874,240 
     ค่าช าระดอกเบีย้ 468,170.57 481,470.51 367,515.22 486,410 -5.61 % 459,140 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 372,376 438,251 493,105 544,830 5.05 % 572,350 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - - 23,862,800 25,989,600 23.13 % 32,000,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ - - 4,370,400 4,972,800 12.93 % 5,616,000 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 212,000 203,500 197,000 240,000 0.00 % 240,000 
     ส ารองจ่าย 272,120 409,578.75 60,532 226,960 1,035.76 % 2,577,730 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 880,986.07 883,740.09 856,641.11 614,600 -100 % - 
       ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร - - - - 100 % 80,000 
       ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - - - - 100 % 130,910 
       เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย - - - - 100 % 20,000 
       เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - - - - 100 % 330,000 
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   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
       เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ - - - - 100 % 410,000 
     เงินช่วยพิเศษ 27,000 - 27,000 30,000 0.00 % 30,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

1,418,420 1,337,993.4 1,352,332.8 1,492,140 0.53 % 1,500,000 

     เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) - 8,832 8,832 8,840 0.00 % 8,840 
     เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 65,387 272,758 112,092 112,110 0.00 % 112,110 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้รับบ านาญ - 16,000 14,500 25,000 0.00 % 25,000 
 รวมงบกลาง 6,229,291.61 6,582,192.68 34,506,621.72 37,590,270     46,986,320 
 รวมงบกลาง 6,229,291.61 6,582,192.68 34,506,621.72 37,590,270     46,986,320 
 รวมงบกลาง 6,229,291.61 6,582,192.68 34,506,621.72 37,590,270     46,986,320 
 รวมแผนงานงบกลาง 6,229,291.61 6,582,192.68 34,506,621.72 37,590,270     46,986,320 
 รวมทุกแผนงาน 99,119,609.6 97,445,085 119,858,909.75 133,000,000     146,000,000 
  



 
 
 
 
 

   แผนงำนบริหำรทั่วไปแผนงำนบริหำรทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  146,000,000 บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น 
 
        

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        
งานบริหารทั่วไป รวม 18,677,690 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 12,255,900 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 
        
  เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 756,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา 
เดือนละ 16,500 บาท/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น                
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล           
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

   

        
  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

เดือนละ 8,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 
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  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

เดือนละ 8,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

   

        
  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 216,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือนละ 10,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

   

        
  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,620,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 

จ านวน 10 คน เดือนละ 10,500 บาท/คน เป็นเงิน 1,260,000 บาท 
   

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 16,500 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท 

   

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 13,500 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท 

   

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

   

        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,183,900 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,632,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 272,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี  
30 มกราคม 2558 และเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี      
13 สิงหาคม 2558 

   

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 296,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 

7,000 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง          
และเงินประจ าต าแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท 
และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 431,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจ าตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,491,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.      
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  พนักงานจ้าง  
(ฉบับท่ี 3) 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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 งบด าเนินงาน รวม 6,314,200 บาท 
        
  ค่าตอบแทน รวม 426,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ านวน 150,000 บาท 
        
  1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   

เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจตราผู้ละเมิดข้อบังคับ ค่าส ารวจเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ค่าส ารวจความคิดเห็น หรือมีการวิจัย ฯลฯ เงินค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล การประเมินบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฯลฯ ตามท่ี
กฎหมาย หนังสือส่ังการก าหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   

        
  2) ประเภทเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ต้ังไว้ 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ

ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

   

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

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปของ
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 

   

        
  ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังโดยสภาเทศบาล

ในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ และอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งต้ังเพื่อกิจการของ
สภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

   

        
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 126,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

   

        
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   

        
  ค่าใช้สอย รวม 3,835,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,100,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 

0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มนีาคม 2560 หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว2633 
ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552 หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี         
9 ธันวาคม 2559 และ มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  1) ค่าเช่าทรัพย์สิน ต้ังไว้ 57,600 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาล เช่น ค่าเช่า

เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ฯลฯ 
   

        
   2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 844,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารส านักงาน/
ติดต้ังสเปรย์ปรับอากาศห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 
อาคารบริการประชาชน และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก ฯลฯ 

   

        
   3) ค่าบริการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน ต้ังไว้ 115,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการและบ ารุงรักษา ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา

ระบบคอมพิวเตอร์ในงานทะเบียน  
   

        
   4) ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางภาคบังคับท่ีมีลักษณะการใช้งาน

เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ฯลฯ  
   

        
   5) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าธรรมเนียม ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา

ศาล การอุทธรณ์ ค่าปิดหมาย ค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล ค่าจ้าง
ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
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   6) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ

เทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต จัดท าแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ 

   

        
   7) ค่าสมัครสมาชกิวารสารท้องถิน่และราชกิจจานุเบกษา ต้ังไว้ 3,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นและราชกิจจานุเบกษา 

หนังสือพิมพ์  
   

        
  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 155,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่ารับรองในการ

ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
อาคารต่างๆ พิธีทางศาสนา โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
ท่ีต้ังประมาณการไว้ 

   

        
  1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน   

เย่ียมชม หรือทัศนศึกษาของท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆท่ีจ าเป็น โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของ
งบประมาณปีท่ีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  

   

        
  2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ 
ต้ังไว้ 25,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ    
หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่
ซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี        
28 กรกฎาคม 2548  

   

        
  3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ งานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ต้ังไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆงานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 1,035,000  
        
   ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจาก

การปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม 2556 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  
   

        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง      
และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพักค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุมการฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

        
   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการเผยแพร่

ผลงานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส ฯลฯ เนื่องในโอกาส
วันเทศบาล (24 เมษายน) เป็นค่าจตุปัจจัยไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 50 ล าดับท่ี 1 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายแผ่นพับ ในการประชาสัมพันธ์    

การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิก
วุฒิสภาและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 51 ล าดับท่ี 4 
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   ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 2,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระในการด ารง
ต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และ       
มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี  6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 51 ล าดับท่ี 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4 

   

       
   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอก าหนดให้วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี 
เป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงมีพระบรมราชโองการใหย้กฐานะ 
ต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2548  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ประชาชน 
และเป็นการถือก าเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 
โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างเทศบาลต าบลสันก าแพง รวมทั้งประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมพิธี  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0801.3/ว 434  
ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสาร         

และประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน 
จ านวน 25,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน
ในพื้นที่ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 54 ล าดับท่ี 11 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ

ต าบล เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้ง
เสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน      
ตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว 1165 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 53 
ล าดับท่ี 9 
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   โครงการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขต

เทศบาล และการพัฒนากลุ่มผู้น าชุมชนด้านการท่องเท่ียว จัดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม สร้างและเชื่อมเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเท่ียว
โดยชุมชนพื้นท่ีเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท่องเท่ียว การจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัตติาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าที่ 15 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซด์เทศบาลต าบลสันก าแพง   

การจัดการระบบในรอบ 1 ปี ให้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 55 ล าดับท่ี 13 

   

        
   โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดการช่องทางข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 35,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการรายงานผลการ

ด าเนินงาน เช่น รายงานประจ าปี เอกสารข่าวแจก จดหมายข่าวรายปักษ์
จัดการข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านไลน์กรุ๊ปเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้น า
ชุมชนในการรายงานผลกิจกรรม เพื่อส่งเป็นข่าว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง 
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการอบรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
จ านวน 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการ
จัดท าเอกสารประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี               
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 7 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน   

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 140,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์      

ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ส าเนา ยานพาหนะเครื่องขยายเสียงท่ีติดต้ังชุมชนในเขต
เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 725,200 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 315,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก จ านวน 150 ตัว ท่ีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดื่ม กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
กระดานด า กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่างๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ ส านักงานเทศบาล หนังสือ
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการสภาเทศบาล การจัดท า    
เทศบัญญัติงบประมาณ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานพัฒนาชุมชน       
งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที ่งานตรวจสอบ
ภายใน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติสายอากาศ

หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ล าโพง, ไมโครโฟน, ขาต้ัง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 70,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือส าหรับใช้ในห้องน้ า       

ท่ีนอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรองแก้ว 
ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี         
27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มกระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 90,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด -เปิดแก๊ส, มิเตอร์น้ า, มิเตอร์

ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
      
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,328,000 บาท 
        
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในส านักงาน หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน ถนนคนเดินสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม
2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน ฯลฯ    
        
  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 180,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในส านักงาน ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน

การติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดต้ังคู่สายโทรศัพท์
ส านักงาน และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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  ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
   

        
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 38,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าบริการเพื่อท าเว็บไซด์  

(Web Site) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ คา่ระบบสื่อสารการใช้
วงจร DSL VPN ส าหรับใช้เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของงานทะเบียนราษฎรเป็นรายเดือน ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร และระบบสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 

   

        
 งบลงทุน รวม 37,590 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 37,590 บาท 
        
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
        
   ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น 

ปรับระดับ 3 ช้ัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 5,500 บาท มีความจ าเป็น 
ต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับการจัดเก็บเอกสารของทาง
ราชการประจ าส านักทะเบียนเทศบาลต าบลสันก าแพง โดยจัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 145 ล าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   ค่าซื้อโทรศพัท์แบบมีสาย จ านวน 590 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบมีสาย จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  

590 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการติดต่อราชการประจ า
ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลสนัก าแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด และจะด าเนนิการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะ และราคา
ของครุภัณฑ์ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 271/2561 ลงวันที่         
3 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาทีม่ีการจ าหน่ายในท้องตลาดจ านวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 4 หน้าที่ 21 ล าดบัที่ 1 

   

       
 
 
 
 



หน้า 13/102 
 

   ค่าซื้อพัดลมไอเย็น จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นชนิดใบพัด Axial Type หน้ากว้าง 22 นิ้ว 

ถังน้ าสามารถบรรจุน้ าได้ 93 ลิตร ควบคุมพื้นที่การใช้งาน 50 ตารางเมตร 
สามารถปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ ระบบไฟฟ้า 220 Volt, 50 Hz 
ก าลังไฟฟ้า 320 วัตต์ น้ าหนักสุทธิ 42 กิโลกรัม จ านวน 1 เครื่องๆละ 
20,000 บาท งบประมาณ 20,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกลา่วเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการภาคสนามของเทศบาลต าบลสนัก าแพง ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหา
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะ
และราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสัง่เทศบาลต าบลสนัก าแพง ที่ 271/2561     
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้สบืราคาที่มีการจ าหนา่ยในท้องตลาดจ านวน    
3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนา้ที่ 21 ล าดับที่ 2 

   

       
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 11,500 บาท 
        
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาครุภัณฑ ์ค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

   

        
  1) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 11,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่    

เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ 
   

        
 งบรายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท 
        
  รายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท 
        
  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการ

จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 50,000 บาท 

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันท่ีเป็นกลาง เพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จ านวน 20,000 บาท 
        
  1) อุดหนุนเทศบาลเมืองต้นเปา ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ   
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน   
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5836 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/2045 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 1 
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,354,570 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 5,239,900 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,239,900 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,188,600 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่            
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี             
3 มีนาคม 2559 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี      
13 สิงหาคม 2558 

   

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 
บาท จ านวน 3 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 482,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังเงินปรับปรุง 

ค่าจ้างประจ าตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,296,900 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557              
เรื่องประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 
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  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 งบด าเนินงาน รวม 996,800 บาท 
        
  ค่าตอบแทน รวม 232,800 บาท 
        
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 112,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

        
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ.2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   

        
  ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
   

 

 
 



หน้า 17/102 
 
   2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 15,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ

เทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต จัดท า    
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ 

   

        
   3) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ต้ังไว้ 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ฯลฯ    
        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 265,000  
        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

        
   โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 300,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
เช่น การคัดลอกข้อมูล การจัดท าแผนท่ีแม่บท การส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 57 ล าดับท่ี 18 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

           
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี จ านวน 15,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็น
การจูงใจแก่ผู้เสียภาษี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 58 ล าดับท่ี 19 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง    
ครั้งท่ี 4 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี

ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ยานพาหนะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 
2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ 

ถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 

   

        
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ

หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ล าโพง, ไมโครโฟน, ขาต้ัง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27 
มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ น้ าดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
   

        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมค์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 

   

        
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มเทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
 งบลงทุน รวม 117,870 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 117,870 บาท 
        
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
        
   ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 22,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น     

ปรับระดับ 3 ช้ัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน  
4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 22,000 บาท มีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับการจัดเก็บเอกสารของทางราชการประจ า
กองคลัง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 147 ล าดับท่ี 13 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4,170 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานกลาง เบาะหนัง  ขนาด 57x62x90-

102 เซนติเมตร จ านวน 3 ตัวๆ ละ 1,390 บาท งบประมาณ 4,170 บาท 
ครุภัณฑดั์งกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจ างานพัฒนารายได้ กองคลัง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพจิารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 229/2561 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2561 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าท่ี 147        
ล าดับท่ี 14 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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   ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2.4 GHz จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 

2,500 บาท งบประมาณ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
การติดต่อราชการประจ างานการเงินและบัญชี กองคลัง ซึ่งสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาด และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง      
ท่ี 229/2561 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี             
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 3 

   

       
   ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4,600 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,300 บาท งบประมาณ 4,600 บาท ครภุัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับทดแทนของเดิมท่ีช ารุดและที่ขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เพิ่มใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ างานพัฒนารายได้ กองคลัง        
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ท่ี 229/2561 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ได้สืบราคาทีม่ี
การจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้านเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 4 

   

        
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
        
   ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000 
บาท มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาษี
และงานแผนท่ีภาษีประจ างานพัฒนารายได้ กองคลัง โดยจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561 (ข้อ 9) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 5 
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   ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ า
งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ กองคลัง ในการจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
(ข้อ 8) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 6 

   

        
   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 15,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า     

ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท งบประมาณ 
15,800 บาท มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ างานพัฒนารายได้ กองคลัง เพื่อทดแทนของเดิมท่ีช ารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 (ข้อ 45) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 7 

   

        
   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์    

(1 Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท มีความ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาษีและแผนท่ี
ภาษี ประจ างานพัฒนารายได้ กองคลัง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
(ข้อ 42) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 8 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 
        
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาครุภัณฑค์่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

   

   1) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา โครงสร้างของครุภัณฑ์                

เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ 
   

 



 
 
 
 
 
   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ

ภำยในภำยใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        
งานเทศกิจ รวม 384,200 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 289,200 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 289,200 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 146,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่            
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี             
3 มีนาคม 2559 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 22,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557              
เรื่องประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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 งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

ภายในวงเงินท่ีต้ังประมาณการไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี      
19 มีนาคม 2561 

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
   2)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงป้าย วัสดุอุปกรณ์ส าหรับปิดป้ายประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   

        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  120,000  
        
   โครงการส ารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์

ภารกิจงานเทศกิจ การออกส ารวจ การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ส ารวจ
พื้นที่/ทางสาธารณะท่ีมีการวางหรือจ าหน่ายสินค้า ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
การออกเก็บป้ายโฆษณา ใบปลิว โบรชัวร์ ที่ติดประกาศในเขตเทศบาล  
โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการส ารวจข้อมูล   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 20 
ล าดับท่ี 1 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 

กระดานด า สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานเทศกิจ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และมท0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี        
19 มีนาคม 2561 

   

        
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,758,700 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 2,501,200 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,501,200 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 282,100 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 508,600 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจ าตามประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,531,100 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557               
เรื่องประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 179,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 งบด าเนินงาน รวม 1,785,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของ อปพร.ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   

        
  ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 295,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
   

        
   2)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมงาน

หน้าท่ีของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  1,155,000  
        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก อปพร.ที่ได้รับค าสั่ง 
ให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือ 
เข้ารับการอบรมสมัมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

        
 
 
 



หน้า 27/102 
 
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุมการฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ท่ีจัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

        
   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี จัดท าแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทบทวนปรับปรุงแผนฯ และฝึกซ้อมแผนฯ        
ให้เป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนด ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 4 

   

        
   โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล จ านวน 480,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ า

ต าบล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการบริการการแพทย์ฉุกเฉนิของผู้ปฏิบัติ
ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจ าวันในชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของเทศบาลเพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา่เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจัดซื้อวัสดุส าหรับ     
ผู้ปฏิบัติการ ค่าวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการช่วยเหลือ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ ท่ี มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 105 ล าดับท่ี 7 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการฝึกอบรมสมาชกิอปพร. หลักสูตรทบทวน จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิกอปพร. 

หลักสูตรทบทวนตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 ให้ครบร้อยละ 2 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่  
อปพร.ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเบิกเป็นค่าเครื่องแต่งกาย
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีจัดอบรมตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 103 ล าดับท่ี 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   



หน้า 28/102 
 
   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวินัยและความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
การติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้ง และป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
ป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีจัดต้ัง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดเวทีประชาคม
ในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเสี่ยงในชุมชนเพื่อปรับปรุงแก้ไขบริเวณ
จุดเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.5/1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557  
และหนังสือท่ี มท 0606/ว 06140 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 5และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 10,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 103 ล าดับท่ี 1
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในท่ีโล่ง จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน   

การเผาในท่ีโล่ง ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.4/ว 212        
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือ ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลงวันท่ี           
2 พฤศจิกายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าท่ี 107 ล าดับท่ี 14 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 29/102 
 
   โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการบรกิารระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
จ านวน 15,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลสันก าแพง เป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 6 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและอัคคีภัย 
จ านวน 15,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย 
เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเพิ่ม
ทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยทุก 3 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 104 ล าดับท่ี 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ า เลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดื่ม 

กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานด า กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
 
 

 



หน้า 30/102 
 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติสายอากาศ

หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ล าโพง, ไมโครโฟน, ขาต้ัง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษทิชชูห้องน้ า ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  

ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ าจานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   



หน้า 31/102 
 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 130,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการดับเพลิง เช่น ชุดหมี เสื้อกั๊ก

สะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ชุดปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี ชุดอปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของเทศบาล 
ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก และรองเท้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ข้อ 6)  

   

        
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สลิง ผ้าใบ ตัวเซฟเชือกโรยตัว ท่อดูดน้ า 

หัวฉีดน้ า สายดับเพลิง หัวต่อ ข้อต่อเครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัต ิ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 

   

        
  วัสดุอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น แถบกั้นเขตห้ามเข้าสะท้อนแสง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 

   

        
 งบลงทุน รวม 472,500 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 472,500 บาท 
        
  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง    
        
   ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง จ านวน 69,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 ถัง พร้อมขาต้ัง จ านวน 

23 ชุดๆ ละ 3,000 บาท งบประมาณ 69,000 บาท ครุภัณฑดั์งกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใชง้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยติดต้ังตามจุดเสี่ยง
ภายในชุมชน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วย
ความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ที่ 272/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาที่มี
การจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 9 

   



หน้า 32/102 
 
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    
        
   1) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  จ านวน 3,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติมีไฟสัญลักษณ์แสดง 

เมื่อมีการพันผ้าพันแขนอย่างถูกต้อง แถบนอกระดับความดันโลหิต 
สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต สัญลักษณ์แสดงการ
เต้นผิดปกติของหัวใจ แสดงค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง ที่วัดได้ภายใน 10 นาที 60 
หน่วยความจ า พร้อมวันท่ีและเวลาใช้แบตเตอรี่ AAx4 จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 3,500 บาท งบประมาณ 3,500 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจ ารถกู้ชีพ
กู้ภัยเทศบาลต าบลสันก าแพง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งานกู้ชีพกู้ภัยซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคณะกรรมการพจิารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์ฯตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง     
ท่ี 272/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี               
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 10 

   

        
   2) เครื่องอัดอากาศ จ านวน 350,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศส าหรับบรรจุอากาศเข้าชุดเครื่องช่วย

หายใจแบบ SCBA เครื่องยนต์ต้นก าลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 4 แรงม้า ระบบลูกสูบไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ 3 ชั้น ความเร็ว
รอบเครื่องไม่เกิน 2,300 รอบ/นาที ความสามารถในการอัดอากาศได้ไม่
น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที แรงดันเวลาใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 330 บาร์  
ระบบการอัดอากาศมีสายอากาศทนแรงดันต่อจากเครื่องพร้อมหัวอัดและ
มาตราวัดอากาศแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ชุด มีระบบกรองอากาศสามารถ
แยกน้ าและน้ ามันตลอดจนฝุ่นละอองจากอากาศได้ดี และมีระบบระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ มีระบบความปลอดภัย มีวาล์วนิรภัย ซึ่งจะเปิด
อากาศออกจากเครื่องเมื่อความดันอากาศสูงกว่าความดันท่ีสูงท่ีสุดท่ี
ก าหนดไว้ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 350,000 บาท งบประมาณ 350,000 
บาท เพื่อใชป้ฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล    
สันก าแพง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในภารกิจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะ และราคาของครุภัณฑ์ฯ 
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพงท่ี 272/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 
ได้สืบราคาท่ีมีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้านเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 11 

   

        



หน้า 33/102 
 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาครุภัณฑค์่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

   

        
  1) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

ยานพาหนะ ฯลฯ 
   

 



 
 
 
 
 

   แผนงำนกำรศึกษำแผนงำนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 34/102 
 

แผนงานการศึกษา 
        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 13,711,600 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 2,665,600 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,665,600 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,641,100 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 88,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ           

กองการศึกษาเดือนละ 5,600 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย  
เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี   
19 เมษายน 2559 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 778,100 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557               
เรื่องประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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 งบด าเนินงาน รวม 1,413,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือใน
วันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

        
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ า ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   

        
  ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 430,000 บาท 
        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 430,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา

แรงงาน ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ังประมาณ
การไว ้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 และมท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  220,000  
        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ฯลฯ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพักค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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   โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด 

ประกวดทักษะ การแสดง นิทรรศการและการแสดงต่างๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ เป็นค่าจัดซื้อของเล่น ตุ๊กตา ของขวัญ รางวัล ขนม ลูกโป่ง อาหาร 
เครื่องดื่ม ป้ายค่าจัดเตรียม และตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์เด็กเล่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์       
ท่ีใช้ในการจัดเตรียมงานสูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 128 ล าดับท่ี 14 

   

        
   โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น เป็นค่า

จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้จัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่น  
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0211.3/13748 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 และหนังสือส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ชม 0023.1/ว 324 ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 1 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา ,  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพงให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสารชั้นวางของ
พัดลม อ่างล้างจาน เครื่องท าน้ าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น กระดาษต่างๆ 
ตะแกรง ชั้นวางเอกสารกุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานด า กระดานไวท์
บอร์ด ป้าย ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ัง หรือแขวน  
แผงกั้นห้อง (Partition) เครื่องเขียน สมุดซองจดหมาย คลิปบอร์ด สิ่งพิมพ์ 
ธงต่างๆ ฯลฯ หนังสือพิมพ์และวารสารส าหรับสถานท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น สายไฟ สายไมค์ สายล าโพง หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 

แบตเตอรี่แห้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เสาอากาศ เครือ่งรับโทรทัศน์ 
หม้อแปลงไฟฟ้า ไมล์ลอย เครื่องชาร์ท ถ่าน ล าโพง ล าโพงสนาม 
ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องเล่นดีวีดี พัดลม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ าด่ืม ถ้วย จาน 
ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ าจานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถาด น้ าดื่ม ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการงานกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย เครื่องเจียร์ 

เครื่องตัดเหล็ก ไขควง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมค์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก นางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัท่ี            
22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าเขียนป้าย เชือก ค่าล้างอัดรูป 

แฟลต เลนส์ ขาต้ังกล้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศนูย์พัฒนา  
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง และการประชา 
สัมพันธ์อื่นๆ ของเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

      
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 45,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD / CD-RW ดิสก์เก็ต แผ่นโปรแกรมต่างๆ  

ค่าตลับผงหมึก คีย์บอร์ด เม้าส์เครื่องส ารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ  
เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 
        
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์ออกก าลังกาย หรือสถานที่เต้นแอโรบิค ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 

   

        
  ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง       

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ฯลฯ 
   

        
  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการติดต่อราชการต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังคู่สายโทรศัพท์ และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
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 งบลงทุน รวม 37,000 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 37,000 บาท 
        
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
        
   ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น 

ปรับระดับ 3 ช้ัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท งบประมาณ 11,000 บาท มีความจ าเป็น 
ต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับการจัดเก็บเอกสารงานธุรการ 
ประจ ากองการศึกษา โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ ปี 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 13 

   

        
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
        
   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 16,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท งบประมาณ 16,000 บาท มีความ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากอง
การศึกษา โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 (ข้อ 7) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 22 
ล าดับท่ี 14 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์ของกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี                
19 มีนาคม 2561 

   

        
  1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ ฯลฯ    
        
  2) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่    

เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 9,596,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุน รวม 9,596,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 9,596,000 บาท 
        
  1) อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบล

สันก าแพง 
ต้ังไว้ 9,416,000 บาท 

    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 5 แห่ง และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 1 แห่ง ท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบล    
สันก าแพง (ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี  10 มิถุนายน  2561  ในอัตรามื้อละ  20 
บาทต่อคน จ านวน 200 วัน) ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถนุายน 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 1 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

        
    โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง    
      (1) โรงเรียนบ้านสันก าแพง จ านวน 1,768 คน เป็นเงิน 7,072,000บาท   
     (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จ านวน    181 คน เป็นเงิน   724,000  บาท   
     (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย จ านวน    124 คน เป็นเงิน   496,000  บาท   
     (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง จ านวน      46 คน เป็นเงิน   184,000  บาท   
     (5) โรงเรียนวัดทรายมูล จ านวน      65 คน เป็นเงิน   260,000  บาท   
    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา    
      (1) โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์ จ านวน 170 คนเป็นเงิน 680,000 บาท   
        
  2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 180,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้แก่

โรงเรียนในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี      
31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 139 ล าดับท่ี 2 
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    (1) โรงเรียนสันก าแพง    
          - โครงการแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

จ านวน 30,000 บาท 
   

    (2) โรงเรียนบ้านสันก าแพง    
          - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียน      

บ้านสันก าแพง จ านวน 40,000 บาท 
   

    (3) โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์    
          - โครงการสืบสานนาฎกรรมล้านนา 

จ านวน 25,000 บาท 
   

    (4) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง    
          - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 
   

    (5) โรงเรียนวัดบ้านน้อย    
          - โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี 

และนาฏศิลป์ จ านวน 15,000 บาท 
   

    (6) โรงเรียนวัดสันโค้ง    
          - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรยีนการสอน

ดนตรีพื้นเมือง การศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานศึกษา และการจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ โรงเรียนวัดสันโค้ง  จ านวน 25,000 บาท 

   

    (7) โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา    
          - โครงการส่งเสริมการสอนดนตรีพื้นเมือง 

จ านวน 25,000 บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,712,690 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 2,948,900 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,948,900 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,229,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้ช่วยของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 1893 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561    
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561เรื่องซักซอ้มแนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 611,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาวและศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  
ท่ี มท 0809.4/ว 1893 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ 
เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบงัคับ         
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/       
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  
ท่ีมท 0809.4/ว 1893 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอ้มแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงิน
อุดหนุนท่ัวไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ด่วนมาก ท่ีมท 0809.4/ว 1875 ลงวันท่ี 
21 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   

        
 งบด าเนินงาน รวม 6,661,190 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 1,710,950 บาท 
        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  1,519,800  
        
   โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ

ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาระดับอนุบาล 3 เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าแต่งหน้าท าผม ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เตรียมงาน การจัดงาน และค่าจัดท าสูจิบัตรรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)       
หน้าท่ี 124 ล าดับท่ี 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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   โครงการแข่งขันกฬีานักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกฬีาอนุบาลสัมพันธ์ของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ 
ของท่ีระลึก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คา่ตอบแทนคณะกรรมการ       
ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 125 ล าดับท่ี 3 

   

        
   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี จ านวน 60,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของ

นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว            
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู       
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม     
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 124 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดค าซาว เช่น ค่าใช้จ่ายในการเทคอนกรีตพิมพ์ลาย ปูหญ้า ปลูกดอกไม้
ประดับ และตุ๊กตาปูนปั้น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มถิุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 128 ล าดับท่ี 13 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการศูนย์คุณหนูพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการศูนย์คุณหนูพอเพียงโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลสันก าแพง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโรงเรือนเพาะเห็ด  
เพาะถั่วงอก เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จัดท าบ่อซีเมนต์ ท ารั้วอาณาเขต     
ยกแปลงปลูก ซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ผัก จัดท าซุ้ม  
ไม้เลื้อย ป้ายบอกชนิดพันธุ์พืชแปลงสาธิต ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 3 
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   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษา จ านวน 1,510,950 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาใหแ้ก่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

   

        
  (1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 934,180 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้    
       - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา       จ านวน 20,000  บาท 
       - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ WiFi)        จ านวน 7,200  บาท  
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จ านวน 100,000 บาท 
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท  
       - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครขูองโรงเรียนในสังกัด อปท. จ านวน 12,000 บาท  

     (ข้าราชการครู 4 คน อัตราคนละ 3,000 บาท) 
       - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจ านวน 21,000 บาท  

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

       - ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด อปท.จ านวน  424,000  บาท 
     (อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน  106 คน) 

  

       - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 180,200 บาท 
     (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน 106 คน) 

  

       - ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน21,200บาท 
     (คนละ 200 บาท/ปี จ านวน 106 คน) 

  

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษาจ านวน 21,200  บาท 
     (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน 106  คน) 

  

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน  31,800 บาท 
     (คนละ 300 บาท/ปี จ านวน 106 คน) 

  

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 45,580 บาท 
     (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน 106 คน) 

  

    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/    
ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 125 ล าดับท่ี 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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  (2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว ต้ังไว้ 198,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้    
       - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 147,000 บาท 

     (อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน 30 คน) 
   

       - ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก จ านวน  51,000 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700บาท/ปี จ านวน 30 คน) 

   

    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/    
ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 125 ล าดับท่ี 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
  (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ต้ังไว้ 378,770 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้    
       - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 240,100 บาท 

     (อัตรามื้อละ 20  บาทต่อคน จ านวน 245 วัน 49 คน) 
   

       - ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็กจ านวน  83,300 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 49 คน) 

   

       - ค่าหนังสือเรียนจ านวน  9,800 บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 49 คน) 

   

       - ค่าอุปกรณ์การเรียนจ านวน  9,800 บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 49 คน) 

   

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียนจ านวน  14,700 บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 49 คน) 

   

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจ านวน  21,070 บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 49 คน) 

   

    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/    
ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 126 ล าดับท่ี 6 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 4,950,240 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล      

สันก าแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จ านวน 2 ภาคเรียน)      
ท่ีเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม 
สื่อโปสเตอร์ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

       (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 4,000 บาท    
       (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว จ านวน 3,000 บาท    
       (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จ านวน 3,000 บาท    
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆเช่น เครื่องเล่นวีซีดี ล าโพงสนาม สายไฟ ปลั๊กไฟ      

เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล   
สันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล

สันก าแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดค าซาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จ านวน 2 ภาคเรียน)       
ท่ีเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป เช่น จาน ถ้วย ช้อน ถาดหลุม    
แก้วน้ าแปรงฟัน ยาสีฟัน น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า อุปกรณ์ท าความ
สะอาด ผ้าเช็ดหน้ากระติกน้ าร้อน ขันน้ า ผ้าห่ม เบาะ ท่ีนอน หมอนหนุน 
น้ าดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

       (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 20,000 บาท    
       (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว จ านวน 15,000 บาท    
       (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จ านวน 15,000 บาท    
        
  ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 4,865,240 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - 

ป.6 ในเขตเทศบาล จ านวน 9 แห่ง (ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2561 ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน) ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

   

    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 126 ล าดับท่ี 7 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

    โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 260 วัน   
         (1) โรงเรียนบ้านสันก าแพง จ านวน 1,768 คน    เป็นเงิน  3,387,841.60  บาท   
         (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง     จ านวน    181 คน เป็นเงิน    346,832.20  บาท   
         (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย     จ านวน   124 คน    เป็นเงิน    237,608.80   บาท   
         (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง       จ านวน     46 คน    เป็นเงิน      88,145.20   บาท   
         (5) โรงเรียนวัดทรายมูล     จ านวน     65 คน    เป็นเงิน     124,553      บาท   
         (6) โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์ จ านวน 170 คน เป็นเงิน  325,754    บาท   
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    โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 260 วัน   
         (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 106 คน เป็นเงิน  203,117.20 บาท  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 260 วัน   
         (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว จ านวน 30 คน เป็นเงิน  57,486  บาท   
         (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จ านวน 49 คน เป็นเงิน  93,893.80 บาท   
        
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล  

สันก าแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง (จ านวน 2 ภาคเรียน)      
ท่ีเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป เช่น แผ่น CD/CD-RW เมมโมรี่
ชิปสายเคเบิล เม้าส์ ฮาร์ดดิสก์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ล าโพง
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ไมโครเอสดีการ์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
CD-DVD Drive ตลับหมึกคีย์บอร์ด เม้าส์ Wireless USB Adapter 
แผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรอืซอฟต์แวร ์External Hard Disk       
เครื่องส ารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

       (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 5,000 บาท    
       (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว จ านวน 5,000 บาท    
       (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จ านวน 5,000 บาท    
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 งบลงทุน รวม 102,600 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 102,600 บาท 
        
  ครุภัณฑ์กีฬา    
        
  

 
ค่าซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จ านวน 102,600 บาท 

  

 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 
102,600 บาท ดังน้ี 
1) ชิงช้ารวม 5 ชนิด ขนาด 260x380x185 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 37,000 บาท 
2) กระไดงูลอดห่วง ขนาด 200x900x200 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 35,750 บาท 
3) บาร์ปีนป่าอุโมงค์ลอดกระดานลื่น ขนาด 250x435x180 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 29,850 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส าหรับใช้ในการท ากิจกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการท้ังใน
ร่างกาย กล้ามเนื้อของเด็ก ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะ
ด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ      
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 278/2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
ได้สืบราคาท่ีมีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 20 

   

        
 



 
 
 
 
 

   แผนงำนสำธำรณสุขแผนงำนสำธำรณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข 
        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,239,400 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 5,914,400 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,914,400 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,751,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 145,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท 
จ านวน 2 ต าแหน่ง และต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 639,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจ าตามประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

   

        
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,090,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 3) 
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  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 168,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  เงินอื่น จ านวน 52,700 บาท 
    ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ    
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท่ี มท 
0809.5/ว 01 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2553 เรื่องประกาศ ก.จ. , ก.ท.       
และก.อบต. เรื่องประกาศก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนต าบล 

   

        
 งบด าเนินงาน รวม 1,325,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 170,000 บาท 
        
  1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 130,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  2) ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา การบริการด้าน

สาธารณสุข ส าหรับแพทย์ พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข     
และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษส าหรับพยาบาล ค่าจ้างพิเศษ  
ค่าล่วงเวลาส าหรับแพทย์ พยาบาลรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข  
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงาน 
ให้แก่เทศบาล ฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3617   
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2532 

   

        
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 

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

   

 



หน้า 52/102 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   

        
  ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 350,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561และ มท 0808.2/ว 1536   
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ต้ังไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างพ่นยายุง

ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลฯ, ศูนย์ส่งเสริม
และบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชมุชนวัดโรงธรรมสามัคคี,ท่ีสาธารณะ       
การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริม
และฟื้นฟู ฯลฯ 

   

        
   2) ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้  
ต้ังไว้ 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าตามจ านวนสุนัข/แมว ท้ังท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการส ารวจ ตัวละ 6 บาทต่อปี ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 

   

        
   3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดท าเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทย ุจัดท าแผ่นพิมพ์
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

   

        
 
 
 
 
 
 

 



หน้า 53/102 
 

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  150,000  
        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการหรือเขา้รับการอบรมสมัมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุมการฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

        
   โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม.  จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ รณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการควบคุมป้องกัน
โรคและสร้างเสรมิสุขภาพ แก่ อสม. แกนน าสุขภาพ และผู้น าชุมชน เป็นค่า
วัสดุค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง คา่วิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 111 ล าดับท่ี 1
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บรโิภค จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัส

อาหาร และตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและน้ าอุปโภคและบริโภค       
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่า วิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าชุดตรวจสาร
ปนเป้ือนในอาหารและน้ าอุปโภคและบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 112 ล าดับท่ี 2 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

        
 
 
 
 
 



หน้า 54/102 
 

   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม การส ารวจ
ประชากรสัตว์เลี้ยง กิจการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ในสัตว์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ 1745 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  
และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ 1042  ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการรู้ไว้ปลอดภัยป้องกันภัยใกล้ตัว จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ วิธีการใช้สารเคมีใน

ชีวิตประจ าวันท่ีถูกต้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป แกนน าสุขภาพ เยาวชน  
และพระภิกษุสงฆ์  เป็นค่าอาหาร ค่าเอกสารสื่อแผ่นพับ บอรด์
ประชาสัมพันธ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 2 

   

        
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน รณรงค์

และประชาสัมพันธ์ แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป แกนน าสุขภาพ 
เยาวชน และพระภิกษุสงฆ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเช่า
สถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ และค่าใชจ้่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ 1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561   
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 3 

   

      
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี

ช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพ่นหมอกควัน ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี       
มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536       
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   



หน้า 55/102 
 
  ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว 

กระดาษไข วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 

   

        
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้าปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุเบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 

   

        
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรังหินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด    
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 250,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจ านวนประชากรสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า เวชภัณฑ์และยาวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล  
ปฐมพยาบาล ท้ังในและนอกส านักงาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ ายา
ก าจัดกลิ่น น้ ายาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายอะเบทน้ ายาก าจัดยุงลาย  
ยาคุมก าเนิด สารดับกลิ่น อีเอ็มสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี         
27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี   
5 กรกฎาคม 2561 

   

        



 
หน้า 56/102 

 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์มกระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงแผน่หรือจานบันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
        
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบ้านพักพนักงานโรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 

สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรม 
สามัคคี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 
มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาบ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 

สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 57/102 
 

               
        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,000 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 
        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  90,000  
        
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ         

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   
แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป แกนน าสุขภาพเยาวชน และพระภิกษุ
สงฆ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร คา่เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 116        
ล าดับท่ี 13 

   

        
   โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 

และการแจกเอกสารแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ แก่ อสม. ผู้น าชมุชน ประชาชนทั่วไป แกนน าสุขภาพ 
เยาวชน และพระภิกษุสงฆ์ การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ HIV        
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท่ี 116 ล าดับท่ี 12 

   

        
   โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ

โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ 
จ านวน 25,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และแจก
เอกสารแผ่นพับ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุม แก้ไขโรค
ติดเชื้อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ แก่ ประชาชนท่ัวไป อสม. นักเรียน 
แกนน าสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ การวางแผน
ด าเนินงานร่วมกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ค่าอาหาร คา่เอกสาร สื่อ
แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ     
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 111 ล าดับท่ี 2 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   



หน้า 58/102 
 

   โครงการอนามัยโรงเรียน จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

แก่ผู้ดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก และตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน อายุ      
0-5 ปี ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสารสื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 14 ล าดับท่ี 4 

   

        
 งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุนเอกชน    
        
   อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จ านวน 460,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการชุมชน ให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลสันก าแพง จ านวน 23 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/13701 ลงวันท่ี    
2 พฤศจิกายน 2560 และ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม 
2561 

   

        
    - ชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านป่าเส้า หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    2) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านป่าเส้า หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านป่าเหว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของบ้าน   

ป่าเหว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 7,000 บาท 

    2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านป่าเหว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one  

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของบ้านป่าเหว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 6,000 บาท 

        
    - ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้    
    1) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง  
ต้ังไว้ 7,000 บาท 

    2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

ต้ังไว้ 6,500 บาท 

    3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,500 บาท 
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    - ชุมชนบ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 10,600 บาท 

    2) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 4,600 บาท 
    3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 4,800 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง  จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของบ้านสันเหนือ หมู่ 6 

ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 6,700 บาท 

    2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,600 บาท 
    3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านสันเหนือ หมู่ 6

ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 6,700 บาท 

        
    - ชุมชนบ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง  ต้ังไว้ 6,800 บาท 
    2) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE 

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 6,300 บาท 

    3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง   ต้ังไว้ 6,900 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง  ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    2) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง  ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันไร่ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันไร่  หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,500 บาท 
    2) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ต้ังไว้ 6,500 บาท 

    3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านสันไร่  หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
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    - ชุมชนบ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 6,500 บาท 

    2) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 6,500 บาท 
    3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง จ านวน 4 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง  ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 6,000 บาท 

        
    - ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ ต าบลสันก าแพง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ ต้ังไว้ 6,700 บาท 
    2) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล ์ ต้ังไว้ 6,700 บาท 
    3) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ ต้ังไว้ 6,600 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการดังนี้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 4,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 3,000 บาท 

    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านดอนมูล
หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการดังนี้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 4,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 3,000 บาท 

    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านสันโค้งใหม่
หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการ ดังนี้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 4,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 3,000 บาท 
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    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านป่าเป้า 

หมู่ 3 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการดังนี้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 4,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE   

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 3,000 บาท 

    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านสันโค้งเก่า
หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการ ดังนี้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 4,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE   

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 3,000 บาท 

    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านหัวทุ่ง  
หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านสันก้างปลา หมู่ 6          

ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 3,000 บาท 

    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านสันก้างปลา 
หมู่ 6 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 6,000 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 4,000 บาท 
    3) โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 
ต้ังไว้ 3,000 บาท 

    4) โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนบ้านทรายมูล
หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

ต้ังไว้ 4,000 บาท 

    5) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล ต้ังไว้ 3,000 บาท 
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    - ชุมชนบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง ต้ังไว้ 6,200 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง ต้ังไว้ 7,600 บาท 
    3) โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กบ้านป่าไผ่เหนือ

หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 
ต้ังไว้ 6,200 บาท 

        
    - ชุมชนบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้    
    1) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง ต้ังไว้ 6,500 บาท 
    2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง ต้ังไว้ 6,500 บาท 
    3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง ต้ังไว้ 7,000 บาท 
        
    - ชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้    
    1) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8   

ต าบลแช่ช้าง 
ต้ังไว้ 6,200 บาท 

    2) โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง  ต้ังไว้ 6,900 บาท 
    3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง ต้ังไว้ 6,900 บาท 

 
 



 
 
 
 
 

   แผนงำนเคหะและชุมชนแผนงำนเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,372,810 บาท 
        
 งบบุคลากร รวม 6,174,500 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,174,500 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,632,100 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่            
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี              
3 มีนาคม 2559 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง

เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ  
1,500 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 498,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจ าตามประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,614,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557                
เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ    
พนักงานจ้าง(ฉบับท่ี 3) 

   

        
  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 259,300 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 งบด าเนินงาน รวม 2,993,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทน รวม 358,000 บาท 
        
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างอาคาร ค่าตอบแทนช่าง 

ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652      
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการซื้อ หรือจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

        
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาล และลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 228,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ 

เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

   

        
  ค่าใช้สอย รวม 1,760,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,400,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 1,250,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
   

        
   2) ค่ารังวัดท่ีดินสาธารณะ  ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรังวัดท่ีสาธารณะ เป็นค่าธรรมเนียมใน

การโอน การรังวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการแบ่งแยกโฉนดท่ีดินของ
เอกชนชุมชน ฯลฯ ท่ีอุทิศท่ีดินให้เทศบาล เพื่อจัดเป็นทางสาธารณะประโยชน์
หรือถาวรวัตถุต่างๆ ให้เทศบาลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

   

        
   3) ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ า ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอกระบายน้ า ล าน้ า ล าเหมืองสาธารณะภายในเขต

เทศบาล ฯลฯ 
   

        
   4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ    

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 60,000  
        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับ
การอบรมสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุมการฝึกอบรม และสัมมนา

ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครภุัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี

ช ารุดเสียหาย เช่น เครื่องสั่นคอนกรีต,เครื่องตบดิน,ยานพาหนะ ฯลฯ     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 
2560และ มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท 
        
  วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา ดินสอ 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือส าหรับใช้ในห้องน้ า  

ท่ีนอน ถังแก๊สหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรองแก้ว 
ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อนกระติกน้ าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซินดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   

        
  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมวกช่าง หน้ากาก ถุงมือ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าท่ี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด    
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึกแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
   

        
  วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด - เปิดแก๊ส, มิเตอร์น้ า, มิเตอร์

ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
 งบลงทุน รวม 205,310 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 205,310 บาท 
        
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
        
   เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 7,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก

ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท งบประมาณ 7,500 บาท มีความ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง 
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 (ข้อ 61) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 21 

   

        
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
        
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 

50,530 บาท ดังน้ี 
จ านวน 50,530 บาท 

  1) เครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ 
31.8 ซีซี ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,980 บาท  

   

  2) เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,510 วัตต์ อัตราเจาะกระแทก
ต่อนาที (ipm) 730-1,450 ขนาด 715x129x266 มิลลิเมตร (28-1/8”x  
5-1/8”x10-1/2”) น้ าหนักสุทธิ 15.3 กิโลกรัม (33.8 ปอนด์) จ านวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 27,700 บาท 

   

  3) สว่านไฟฟ้า 3 หุน ก าลังไฟเข้าพิกัด 450 วัตต์ ความเร็วรอบขณะเดินเครื่อง
เปล่า 0-2600 รอบ/นาที ก าลงัไฟออก 236 วัตต์ น้ าหนักไม่รวมสายไฟ 1.3 
กิโลกรัม ความเร็วพิกัด 0-1760 รอบ/นาที แรงบิดพิกัด 1.0/4.0 Nm     
ข้อต่อเกลียวท่ีแกนดอกสว่าน 3/8” – 24 UNF ขนาดของหัวจับดอก 1-10 
มิลลิเมตร แรงบิดสูงสุด 14.0 Nm เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะอะลูมิเนียม 
10 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของการเจาะไม้ 25 มิลลิเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของการเจาะเหล็กกล้า 10 มิลลิเมตร จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 1,650 บาท 
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  4) สว่านไฟฟ้า 4 หุน ก าลังไฟเข้าพิกัด 700 วัตต์ No –load speed ความเร็ว
รอบ 0-3,000 rpm Power output 351 W Weight น้ าหนัก 1.90 kg 
ขนาดจับดอกสูงสุด 13 mm.จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 5,500 บาท 

   

  5) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (แบบพกพา) ใช้ไฟฟ้า 220+/-10% Voltความถี่ 50/60 
Hzแรงดันไฟฟ้าในการเชื่อม 4.1KVA ขนาดลวดเชื่อมที่ใช้งานได้Dia.     
1.6-2.4 mm จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,700 บาท 

   

   ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคา
ของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 275/2561 ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4
หน้าท่ี 25 ล าดับท่ี 25 

   

       
  ครุภัณฑ์ส านักงาน    
        
   ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานช่าง พร้อมท่ีแขวนประแจ จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานช่าง พร้อมท่ีแขวนประแจโครงสร้าง

เหล็กหนาเป็นพิเศษรองรับน้ าหนักได้เยอะ หน้าท้อปเป็นเหล็กพร้อมแผ่น
ยางปูบนหน้าท้อป ลิ้นชักสามารถรับน้ าหนักได้เยอะ พร้อมแผงแขวน
เครื่องมือ 1 แผ่นและชั้นวางบนแผงแขวน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับปฏิบัติงานประจ ากอง
ช่าง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ท่ี 275/2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาที่มี
การจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 26 ล าดับท่ี 27 

   

        
   ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2,780 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานกลางเบาะหนัง ขนาด 57x62x90-102 

เซนติเมตร จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,390 บาท งบประมาณ 2,780 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับปฏิบัติงานประจ ากองช่าง ซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง ท่ี 275/2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาท่ีมีการ
จ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้านเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 22 
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  ครุภัณฑ์โรงงาน    
        
   ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่ (แบบเคลื่อนท่ี) จ านวน 4,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่ (แบบเคลื่อนท่ี) แรงดันไฟ 220 

VAC 50 Hz ใช้ส าหรับชาร์จแบตเตอรี่ 6, 12, 24 VDC คอยส์ทองแดงแท้
100 % มีช่องปลั๊กไฟ 12 VAC ส าหรับเสียบต่อหลอดไฟหรืออุปกรณ์เพิ่มใช้
งานง่ายมีคู่มือวิธีการใช้งานพรอ้มติดกับตัว เครื่องน้ าหนัก 6.5 kg 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
ส าหรับปฏิบัติงานประจ ากองช่าง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพจิารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ี 275/2561 ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน  3 ร้าน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 23 

   

        
  ครุภัณฑ์อื่น    
        
   ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 35,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 

มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พร้อมเสา 4 นิ้ว สูง 3 เมตร จ านวน 2 ชุดๆ 
ละ 17,500 บาท งบประมาณ 35,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ติดต้ังบริเวณทางร่วมทางแยกในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพงซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภณัฑ์โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์ฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง     
ท่ี 275/2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 25 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
        
  1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ ฯลฯ    
        
  2) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 16,675,000 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 1,035,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 
        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน ฝายน้ าล้น ฯลฯ และ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 955,000 บาท 
        
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 250,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าบาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพรอ้มขา ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 700,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า 

เลื่อย ไขควง เทปวัดระยะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ฯลฯ โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 
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 งบลงทุน รวม 15,520,000 บาท 
        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,520,000 บาท 
        
  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    
        
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บริเวณเริ่มจากสามแยกกองหลิ่งฝั่ง

ซ้ายมือถึงปากซอย 2 หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 370,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 113 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง        
เลขท่ี 1/2562 บริเวณเริ่มจากสามแยกกองหลิ่งฝั่งซ้ายมือถึงปากซอย 2 
บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่      
ต้ังไว้ 370,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 60 ล าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอย 4 หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง จ านวน 560,000 บาท 
    ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 173 เมตร     

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง        
เลขท่ี 2/2562 บริเวณซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง      
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 560,000 บาท โดยถือปฏิบัติ   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13   
พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 61 ล าดับท่ี 9 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ

ประโยชน์ หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 170,000 บาท 

    ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.50 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 
3/2562 บริเวณล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบล     
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 170,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 
พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 64 ล าดับท่ี 20 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   



หน้า 72/102 
 

   โครงการเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 190,000 บาท 

    ก่อสร้างเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 185 เมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 4/2562 บริเวณ
หน้าท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง บ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบล
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 190,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 
13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงเทศบาล 

ชม.ถ 70-006 หมู่ 4 และหมู่ 5 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 480,000 บาท 

    ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.10 - 1.80 เมตร    
หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 822.00 เมตร หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
680.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 
5/2562 บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ 70-006 บ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบล   
สันก าแพง และบ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ต้ังไว้ 480,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 6 
ล าดับท่ี 2 

   

        
   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 270,000 บาท 
    ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 - 2.00 เมตร 

ความยาวรวมสองฝั่ง 345 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   
384 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง      
เลขท่ี 6/2562 บริเวณซอย 1 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง   
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 270,000 โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13      
พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16(2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 3 
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 700,000 บาท 
    ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 122 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร กว้าง 0.90 -4.80 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 180 เมตร หรือพื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
สันก าแพง เลขท่ี 7/2562 บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบล      
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่  ต้ังไว้ 700,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 
13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา  
16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 69 
ล าดับท่ี 48 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนไปสุสาน    

บ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง  
จ านวน 1,650,000 บาท 

    ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ า ขนาด 1.20 x 2.00 
เมตร ความยาว 59 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 1.00 – 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
439 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.25 
เมตร ความยาวท้ัง 2 ข้างรวม 60 เมตร ปิดทับแผ่นพื้นส าเร็จรูปคอนกรีต
อัดแรง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 8/2562 
บริเวณถนนไปสุสานบ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังไว้ 1,650,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4
หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยรวมพร (ตรงข้ามปั้ม  

บางจาก) หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 430,000 บาท 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 164 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
บดอัดกว้างข้างละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เลขที่ 11/2562 บริเวณซอยรวมพร (ตรงข้ามปั้มบางจาก) 
บ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
430,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 72 ล าดับท่ี 57 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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   โครงการซ่อมแซมราวบันไดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 70,000 บาท 
    ก่อสร้างราวบันไดเหล็ก ความยาว 13.33 เมตร สูง 0.55 เมตร จ านวน 2 

ชุด ราวระเบียงชานพักเหล็ก ความยาว 5.20 เมตร สูง 0.90 เมตร จ านวน 
2 ชุด ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 12/2562
บริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 70,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13      
พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 7 

   

        
   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลายระหว่างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

สันก าแพง 
จ านวน 350,000 บาท 

    ก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลายระหว่างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล      
สันก าแพง ความกว้าง 10.40 เมตร ยาว 16.40  เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 259 ตารางเมตร ท้ัง 2 ฝั่ง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง 
เลขท่ี 13/2562 บริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง หมู่ 8 
ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 350,000 บาท   
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 8 

   

        
   โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสอีาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 550,000 บาท 
    ก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง ความกว้าง 

31.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขที่ 14/2562 บริเวณ
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง อ าเภอ 
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 550,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13      
พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 9 

   

        
 
 
 
 
 



หน้า 75/102 
 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยฟองค า หมู่ 9        
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 130,000 บาท 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
บดอัดกว้างข้างละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เลขที่ 15/2562 บริเวณซอยฟองค า บ้านสันใต้ หมู่ 9 
ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 130,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 10 

   

        
   โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 10         

ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 600,000 บาท 

    ก่อสร้างพนังกันดิน ความหนา 0.20 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูง 1.40 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 16/2562 บริเวณ
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านนายอ านวย ปัญญาค า เลขที่ 23/3    
บ้านสันไร่ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่    
ต้ังไว้ 600,000 บาทโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 11 

   

        
   โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าน้ าออน หมู่ 11 

ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 650,000 บาท 

    ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 เมตร ความสูง 2.50 เมตร 
ยาวรวม 47.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง  
เลขท่ี 17/2562 บริเวณล าน้ าออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย  
หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 650,000 
บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)    
หน้าท่ี 76 ล าดับท่ี 78 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
 
 
 
 



หน้า 76/102 
 

   โครงการก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล หมู่ 14       
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 1,650,000 บาท 

    ก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล หนา 0.25 - 0.35 เมตร 
ความสูงรวม 4 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลสันก าแพง เลขที่ 18/2562 บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ต าบล
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 1,650,000 บาท    
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)    
หน้าท่ี 77 ล าดับท่ี 82 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 1 ต าบลทรายมูล จ านวน 450,000 บาท 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 

214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวม   
ไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ท้ัง 2 ข้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบล      
สันก าแพง เลขท่ี 19/2562 บรเิวณบ้านดอนมูล ซอย 7 ตั้งแต่สี่แยกหอ
พ่อบ้าน (แยกตัดบ้านดอนมูล ซอย 4) ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้าน
ดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล  อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
450,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 12 

   

        
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีท าการก านัน 

ต าบลทรายมูล หมู่ 3 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 420,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 128.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบล    
สันก าแพง เลขท่ี 20/2562 บรเิวณท่ีท าการก านันต าบลทรายมูล        
บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่       
ต้ังไว้ 420,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 10 
ล าดับท่ี 13 

   

        
 



หน้า 77/102 
 

   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงเทศบาล 
หมายเลข ชม.ถ.07 – 001 หมู ่5 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 230,000 บาท 

    ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.90 - 2.80 เมตร 
ยาวรวมทั้งสองฝั่ง 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
348.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง  
เลขท่ี 21/2562 บริเวณทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ.07 - 001   
บ้านไทยการ์เม้นท์– ปากทางบ้านหัวทุ่ง บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 230,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 
มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 14 

   

        
   โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณทางหลวงเทศบาล 

หมายเลข ชม.ถ.07- 001 ช่วงบ้านไทยการ์เม้นท์ หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 1,030,000 บาท 

    ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) โดยวิธีการ RECYCLING 
ขนาดความกว้าง 14.00 – 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 
118 เมตร โดยมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง  เลขที่ 29/2562 บริเวณ
ทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ.07- 001 ช่วงบ้านไทยการ์เม้นท์ หมู่ 5 
ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 1,030,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 20 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 78/102 
 

   โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 
ต าบลทรายมูล 

จ านวน 250,000 บาท 

    ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อ pvc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
และ 4 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,023 เมตร ต่อเชื่อมจากเขตประปา
เดิม ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขที่ 22/2562 
บริเวณภายในหมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 250,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา    
50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 83 ล าดับท่ี 117 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดสันก้างปลา 

หมู่ 6 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 140,000 บาท 

    ก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท้ัง 2 ฝั่ง ความกว้าง 0.50 เมตร 
ความยาวรวม 529.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 23/2562 บริเวณ
หน้าวัดสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ต้ังไว้ 140,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 15 

   

        
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมือง

สาธารณะ (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 1,800,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร สูง 1.70 – 2.00 เมตร ความยาวรวม 175.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 24/2562     
บริเวณล าเหมืองสาธารณะ (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 
ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 1,800,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 16 

   

        
 
 
 
 



หน้า 79/102 
 

   โครงการต่อเติม (ติดต้ังประตูม้วน) อาคารอเนกประสงค์ สุสานบ้านทรายมูล 
หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 150,000 บาท 

    ต่อเติม (ติดต้ังประตูม้วน) อาคารอเนกประสงค์จ านวน 8 ชุด ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 9/2562 บริเวณสุสานบ้าน 
ทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
150,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 5 

   

        
    โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านทรายมูล  หมู่ 7      

ต าบลทรายมูล 
จ านวน 160,000 บาท 

    ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นรอบรูป 3 เมตร 20 
เมตร 24 เมตร และ30 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลสันก าแพง เลขที่ 10/2562 บริเวณสุสานบ้านทรายมูล หมู่ 7 
ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 160,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 6 

   

        
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ซอย 3/2  (ทุ่งกู่)  

หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 
จ านวน 540,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ความกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 166.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบล    
สันก าแพง เลขท่ี 25/2562 บรเิวณซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 
ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 540,000 บาท    
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 17 

   

        
 
 
 
 
 
 



หน้า 80/102 
 

   โครงการซ่อมสร้างเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 540,000 บาท 

    ซ่อมสร้างเสริมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 330 เมตร 
พร้อมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50–2.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เลขท่ี 26/2562 หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 540,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 12
ล าดับท่ี 18 

   

        
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 250,000 บาท 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงท่ี 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 45.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร ไหล่ทาง    
หินคลุกบดอัดกว้าง 0.10 – 0.25 เมตร ท้ัง 2 ข้าง ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.00– 
3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
272.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง    
เลขท่ี 27/2562 บริเวณซอย 2/2 บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง   
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 
มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 89 ล าดับท่ี 147 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบัลลังค์ หมู่ 8 

ต าบลแช่ช้าง  
จ านวน 220,000 บาท 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง    
หินคลุกบดอัด กว้างข้างละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 ฝั่ง ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลสันก าแพง  เลขท่ี 28/2562บริเวณซอยบ้านนายบัลลังค์  
บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
220,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 19 

   

 
 



หน้า 81/102 
 

   ค่าชดเชย  (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยในการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ให้แก่ผู้รับจ้าง

หลังการส่งมอบงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 2147 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
        
   ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาซ่อมแซมปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต่างๆ เช่น ถนน พนังกันดิน รางระบายน้ า และสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเขต
เทศบาลต าบลสันก าแพง ฯลฯ 

   

        
 งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 120,000 บาท 
        
  1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสันก าแพง ต้ังไว้ 120,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ความยาว 150 เมตร 

บริเวณซอย 10 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสันก าแพง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 136 ล าดับท่ี 1 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น จ้างเหมาตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
        
  วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อสารเคมีท่ีใช้ในการ

ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อมสวนสาธารณะท่ีดินสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ริมแม่น้ า ล าคลอง สระน้ าริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์พันธุ์ดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภท
ต่างๆ พันธุ์สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด 
เชือก กะลามะพร้าว ดินด า กระถางเพาะพันธุ์ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก      
ตาข่ายป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,722,000 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 8,682,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 7,640,000 บาท 
        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 7,000,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
   1) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 1,290,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างพ่นหมอกควัน

ยาก าจัดยุง ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานท่ีศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล,    
ท่ีสาธารณะ การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู , ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอาย/ุชุมชน   
วัดโรงธรรมสามัคคี ฯลฯ 

   

        
   2)  ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ  ต้ังไว้ 5,700,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ ค่าจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะท่ี  

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร หมู่ที่ ๓ ต าบลสันก าแพงและ
น าขยะไปก าจัด 

   

        
   3)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดท าเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทย ุ จัดท าแผ่นพิมพ์
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 

   

        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  ,  
        
   โครงการคลองสวยน้ าใส จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมให้ความรูแ้ก่ แกนน าชุมชน 

ประชาชน เรื่องการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าเสีย         
การประหยัดน้ า โดยชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์การวางแผน     
การด าเนินงาน จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น       
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสารฯลฯ ค่าตอบแทนแกนน าในชุมชน เพื่อร่วม
รณรงค์ค่าล่วงเวลาส าหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด
ล าน้ า เช่น จอบ มีดคราด และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 91 ล าดับท่ี 156 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมให้ความรู ้การรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลดการใช้ คัดแยกขยะ ด าเนินการชุมชนปลอดขยะ 
การน าขยะไปใช้ประโยชน์ และหลีกเล่ียงการบริโภคโดยไม่จ าเป็น ให้แก่ 
ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายชุมชนสถานศึกษาการประชาสัมพันธ์ 
การวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ แกนน าในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร คา่จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ค่าศึกษาดูงาน ค่านิเทศ
ติดตามงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 166 

   

        
   โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้  

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล การรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสมัพันธ์ การวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร 
ฯลฯ ค่าตอบแทนแกนน าในชุมชนเพื่อร่วมรณรงค์ คา่ล่วงเวลาส าหรับ
บุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดล าน้ า เช่น จอบ มีด คราด 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท่ี 92 ล าดับท่ี157 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี

ช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 985,000 บาท 
        
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้าปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุเบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 70,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี        
27 มิถุนายน 2559 
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  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี         
27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 

เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉินยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 700,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซินดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด    
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560และมท0808.2/ว1536 ลงวันท่ี
19 มีนาคม 2561 

   

        
  วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อสารเคมีท่ีใช้ในการ

ป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ริมแม่น้ า ล าคลอง สระน้ าริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ดอกไม้พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภทต่างๆ   
พันธุ์สัตว์น้ า วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 
กะลามะพร้าว ดินด า กระถางเพาะพันธุ์อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ตาข่าย
ป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 

   

        
  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 

   

        
  วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการโรงท าปุ๋ยหมัก ลานขนถ่ายขยะ  

หรือกิจการสาธารณสุข เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส 
หัววาล์วปิด - เปิดก๊าซ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม 57,000 บาท 
        
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
2561 

   

        
  ค่าน้ าประปาค่าน้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก 

สวนสาธารณะ ฯลฯ 
   

        
  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในส านักงานศูนย์เรียนรู้การก าจัดขยะของเทศบาล 

ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดต้ังคู่สายโทรศัพท์
ส านักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

   

        
 งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 
        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/

ว 7120  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
   

        
  1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ ฯลฯ    
        
  2) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่    

เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ 
   

        
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 
        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
        
   ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาซ่อมแซมปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต่างๆ เช่น โรงเรือนท าปุ๋ยหมัก ศูนย์ก าจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจ า 
ลานเทขยะฌาปนกิจสถาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 7120  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

   

 



 
 
 
 
 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง      

ของชุมชนของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,516,000 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 950,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท 
        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 1,000,000  
        
   ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุมสัมมนาในการด าเนินการจัดเวที

ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลภายในเขตเทศบาล ท้ัง 23 ชุมชน 
และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน โดยน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินความพอใจต่อการด าเนินงานของ
เทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 59 ล าดับท่ี 2 

   

        
   โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบพิบัติภัยธรรมชาติ

ท่ีเกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ภัยหนาว โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัย และหลัง
เกิดภัยตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 
2556 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 99 
ล าดับท่ี 3 

   

        
   ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งต าบล     

หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันก าแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม" 
จ านวน 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งลานค้าชุมชน 
ตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม,  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันก าแพงสานศิลป์        
ถิ่นหัตถกรรม" ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 
123 ล าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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   โครงการส ารวจข้อมูลท่ีจ าเป็นของเทศบาล จ านวน 60,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานในการจัดเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นของเทศบาล 

แก่ ผู้น าชุมชน, กรรมการชมุชน, กรรมการหมู่บ้าน อสม. นักเรียนนักศึกษา 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 1596 
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2556 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท่ี 59 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างวิชาการ 
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร 
การอบรมท าน้ ายาล้างจาน การท าปุ๋ยหมัก ฯลฯ แก่ ผู้น าชุมชน  
กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
OTOP ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 122 ล าดับท่ี 1 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
จ านวน 30,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การจัดต้ังเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด     
การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบ าบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนระดับต าบลประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน         
โดยด าเนินงานร่วมกับสถานีต ารวจภูธรสันก าแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557   
และหนังสือ ท่ี มท 0810.3/ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 99 ล าดับท่ี 1
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 
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   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 

จ านวน 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
กับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 7
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 120,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ    
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 122 ล าดับท่ี 2 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) ของเทศบาล 

ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 5,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) 
ของเทศบาลต าบลสันก าแพง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ 
ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ ท่ี มท 0810.3/ว 2378   
ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 23 ล าดับท่ี 1 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและการจัด

กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
จ านวน 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชน การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล     
สันก าแพง เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 101 ล าดับท่ี 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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   โครงการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชน (ประธานชุมชนดีเด่น) จ านวน 25,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการ

ชุมชน (ประธานชุมชนดีเด่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าของขวญั ของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 14 ล าดับท่ี 1 

   

        
 งบเงินอุดหนุน รวม 566,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุน รวม 566,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 40,000 บาท 
        
  1) อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้ังไว้ 40,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอสันก าแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอสันก าแพง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 137 ล าดับท่ี 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
  เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 526,000 บาท 
        
  1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ต้ังไว้ 506,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหารงาน 

ของคณะกรรมการชุมชนในการประชุมท าแผนชุมชน การส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการกีฬา ให้แก่ กลุม่ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 23 หมู่บ้านๆ ละ 22,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 
24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าท่ี 136 ล าดับท่ี 1 

   

    - หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง  โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน    
    - หมู่ที่ 2 ต าบลสันก าแพง  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 3 ต าบลสันก าแพง  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
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    - หมู่ที่ 4 ต าบลสันก าแพง   โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 5 ต าบลสันก าแพง   โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 6 ต าบลสันก าแพง   โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านสันเหนือ  
    - หมู่ที่ 7 ต าบลสันก าแพง   โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านกาด  
    - หมู่ที่ 8 ต าบลสันก าแพง   โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 9 ต าบลสันก าแพง   โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน    
    - หมู่ที่ 10 ต าบลสันก าแพง  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 11 ต าบลสันก าแพง  โครงการการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 14 ต าบลสันก าแพง  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ 
    - หมู่ที่ 1 ต าบลทรายมูล  โครงการส่งเสริมการบริหารงานเพิม่ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  
    - หมู่ที่ 2 ต าบลทรายมูล  โครงการบริหารงานชุมชนบ้านสันโค้งใหม่หมู่ที่ 2    
    - หมู่ที่ 3 ต าบลทรายมูล  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
    - หมู่ที่ 4 ต าบลทรายมูล  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน   
    - หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล  โครงการพัฒนาศกัยภาพและการสรา้งความเข้มแข็งชมุชน   
    - หมู่ที่ 6 ต าบลทรายมูล  โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน    
    - หมู่ที่ 7 ต าบลทรายมูล  โครงการส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพการบริหารคณะกรรมการชุมชนบ้านทรายมูล  
    - หมู่ที่ 6 ต าบลแช่ช้าง    โครงการการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ท่ี 6                         

                               ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน 
    - หมู่ที่ 7 ต าบลแช่ช้าง    โครงการสร้างศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  
    - หมู่ที่ 8 ต าบลแช่ช้าง    โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้   
        
  2) อุดหนุนเยาวชน ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหารงานของ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลสันก าแพง ให้แก่สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 20,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 28 ล าดับท่ี 1 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม

และนันทนำกำรและนันทนำกำร 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 469,020 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 420,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 
        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 325,000  
        
   โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกฬีาและนันทนาการ จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การจัดการแข่งขัน

กีฬาประเภทต่างๆ การส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการ
แข่งขันและฝึกซ้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 108 ล าดับท่ี 1 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

"ฉ าฉาเกมส์" เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ฯลฯ ระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 108 ล าดับท่ี 2 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา ให้แก่ เด็ก 

และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 6
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 
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   โครงการแข่งขันฟุตบอลสันก าแพงยูธคัพ จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล (ยุวชน) สันก าแพงยูธคัพ 

เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ ใบประกาศนียบัตร       
ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาคา่อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
ของเทศบาลต าบลสันก าแพงเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จา่ยอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 4
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง     
ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลต าบลสันก าแพงคัพ จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลต าบล 

สันก าแพงคัพ เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ ใบประกาศ 
นียบัตร ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่าย
ในการส่งทีมของเทศบาลต าบลสันก าแพงเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 5 

   

        
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 และ มท 0808.2/ว 1536      
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

   

        
  ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
        
  วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาส าหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 

สันก าแพง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเทนนิส  
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ห่วงยาง เชือกกระโดด ดาบสองมือ 
ตะกร้อ ตะกร้าหวาย แชร์บอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี        
27 มิถุนายน 2559 
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 งบลงทุน รวม 49,020 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 49,020 บาท 
        
  ครุภัณฑ์กีฬา    
        
   ค่าซื้อเครื่องออกก าลังกายในร่ม จ านวน 49,020 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายในร่มจ านวน 1 รายการ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 49,020 บาท ดังน้ี 
   

  1) ชุดดัมเบลชุบโครเมี่ยม พร้อมชัน้วาง 11 ขนาด 22 อัน มีขนาดต้ังแต่ 0.5 
กิโลกรัม ไปจนถึง 10 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 49,020 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการประชาชนส าหรับใช้ในการออกก าลังกาย
ประจ าศูนย์ออกก าลังกายเทศบาลต าบลสันก าแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาด และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะและ
ราคาของครุภัณฑ์ฯตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 278 /2561     
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ได้สืบราคาท่ีมีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 
3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 23 ล าดับท่ี 18 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 815,000 บาท 
        
 งบด าเนินงาน รวม 615,000 บาท 
        
  ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท 
        
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 775,000  
        
   โครงการวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าปัจจัย 

เครื่องไทยทาน ดอกไม้ธูปเทียน ป้ายต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี 
ค่าอาหารเพลถวายแด่พระสงฆ ์อาหาร เครื่องดื่ม คา่วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 129 ล าดับท่ี 4 

   

        
   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ามงกุฎ
สายสะพาย เงินรางวัล ถ้วยรางวัล สลุงดอกไม้ ของท่ีระลึก ค่าเช่าเครื่อง
แต่งกาย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง วงดนตรี และมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
คูเลอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานพิธีรดน้ าด าหัว ค่าจ้างเหมาจัดท าพิธีทาง
ศาสนา ค่าจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีใช้ในการจัดเตรียมงาน 
จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร และสูจิบัตร 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 130 ล าดับท่ี 6 

   

        
   โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี จ านวน 45,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน 12 สิงหามหาราชิน ีในรัชกาลท่ี 9 

เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ และฐานท่ีต้ัง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าป้าย ค่า
วุฒิบัตร  ค่าโลร่างวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าท่ี 129 ล าดับท่ี 5 
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   โครงการวันปิยะมหาราช จ านวน 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช เช่น  

คา่พระบรมฉายาลักษณ์และฐานท่ีต้ังธง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย 
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 130 ล าดับท่ี 7 

   

        
   โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น     

ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและพิธีกร เงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล มงกุฎสายสะพาย ขันดอกไม้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงวงดนตรี 
และมหรสพต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 129 ล าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
   โครงการวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

เช่น ค่าจัดท าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 129 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหแ้ก่ เด็กเยาวชน 

ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ คูเลอร์ 
แก้วน้ า ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในการเตรียมงานและ
จัดท าสูจิบัตรค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 129 ล าดับท่ี 2 
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   โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/  
วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีต้ัง ค่าธง
สัญลักษณ์ ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียม
งาน ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 หน้าท่ี 18 ล าดับท่ี 7 

   

        
   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จ านวน 25,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าพระบรม 
ฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีต้ัง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าเช่า
เครื่องเสียง วงดนตรีและมหรสพต่างๆ ค่าเช่าเวที ค่าบ ารุงสถานท่ี  ค่าจัด
ดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียมงานเอกสาร
ประกอบการประชุม สูจิบัตร และใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 25 ล าดับท่ี 1 

   

        
   โครงการอนุรักษ์วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาล เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้ สืบสาน
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าท่ี 131 ล าดับท่ี 10 

   

        
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 98/102 
 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลสันก าแพง และกองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ พัดลม อ่างล้างจาน  
เครื่องท าน้ าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย
เสียงยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว1555  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   

        
 งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
        
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
        
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์    
        
 งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท 
        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 190,000 บาท 
        
  1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการงานไม้ดอกไม้ประดับ ให้แก่ ท่ีท าการ

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 140 ล าดับท่ี 1 

   

        
  2) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง ต้ังไว้ 170,000 บาท 
    เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอสันก าแพง 
   

     - โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและของดีสันก าแพง 
จ านวน 90,000 บาท 

   

     - โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ และวันส าคัญทางศาสนา จ านวน 
20,000 บาท 

   

     - โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันป๋ีใหม่เมืองอ าเภอสันก าแพง 
จ านวน 15,000 บาท 

   

     - โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 45,000 บาท    
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 140 ล าดับท่ี 2 

   



 
 
 
 
 

   แผนงำนงบกลำงแผนงำนงบกลำง 
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แผนงานงบกลาง 
        
งบกลาง รวม 46,986,320 บาท 
        
 งบกลาง รวม 46,986,320 บาท 
        
  งบกลาง รวม 46,986,320 บาท 
        
  ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 2,874,240 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน

ท่ีต้ังประมาณการไว้ดังนี้ 
   

  1) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทยจ ากัด มหาชน ต้ังไว้ 1,938,270 บาท 
    เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลจ านวนท้ังสิ้น 29,049,500.- บาท 

ตามสัญญากู้ประจ า ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดท่ี 13 
(จากจ านวนท้ังสิ้น 15 งวด) โดยช าระเป็นเงินต้น จ านวน 1,938,267 บาท 

   

  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ให้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 935,970 บาท 
     2.1) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการจ านวนท้ังสิ้น  

  6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229/45/2556  
  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีท่ี 6 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) 
  โดยช าระเป็นเงินต้น จ านวน 646,680 บาท 

   

     2.2) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการจ านวนท้ังสิ้น  
  2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283/99/2556  
  ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556  ปีน้ีปีท่ี 5 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) 
  โดยช าระเป็นเงินต้น จ านวน 289,290 บาท 

   

        
  ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 459,140 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน

วงเงินท่ีต้ังประมาณการไว้ดังนี้ 
   

  1) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทยจ ากัด มหาชน ต้ังไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลจ านวนท้ังสิ้น 29,049,500.- บาท 

ตามสัญญากู้ประจ า ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดท่ี 13 
(จากจ านวนท้ังสิ้น 15 งวด) โดยช าระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ 
จ านวน 300,000 บาท 

   

  2) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 159,140 บาท 
     2.1) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการจ านวนท้ังสิ้น  

  6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229/45/2556  
  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีท่ี 6 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) 
  โดยช าระเป็นดอกเบ้ียเงินกู้ จ านวน 103,000 บาท 

   

     2.2) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการจ านวนท้ังสิ้น  
  2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283/99/2556  
  ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556  ปีน้ีปีท่ี 5 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) 
  โดยช าระเป็นดอกเบ้ียเงินกู้ จ านวน 56,140 บาท 
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  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 572,350 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2557 

   

        
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 32,000,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.6/ว 1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุและ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไป  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 102 ล าดับท่ี 2 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 5,616,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ

ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 
2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ และ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 102 
ล าดับท่ี 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

   

        
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 240,000 บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

ตามภารกิจ ถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและ
นอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี     
20 มิถุนายน 2560 และ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 102 ล าดับท่ี 1 
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  ส ารองจ่าย จ านวน 2,577,730 บาท 
    เพื่อใช้จ่ายในกรณีสาธารณภัยจ าเป็นได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19  

   

        
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 970,910 บาท 
        
  1) ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ต้ังไว้ 130,910 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ต้ังจ่ายตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันท่ี 
18 พฤศจิกายน 2552 ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง 
ประจ าปีท่ีผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม เงินสมทบ        
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555  

   

        
  2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ต้ังไว้ 410,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   

        
  3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ต้ังไว้ 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ดังนี ้    
     3.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายสัญญาณจราจร ทาสี ตีเส้นจราจรทางข้าม

ถนนในเขตเทศบาล จัดท าแผงกั้นจราจร ฯลฯ จ านวน 30,000 บาท
โดยพิจารณาจ่ายจากค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 

   

     3.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้นจราจรทางข้ามถนนในเขตเทศบาล     
ค่าจัดท าป้ายสัญญาณจราจร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
กิจการจราจร ฯลฯ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง           
โดยด าเนินงานร่วมกับสถานีต ารวจภูธรสันก าแพง จ านวน 50,000 
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539  

   

        
  4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้ังไว้ 330,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือ    
ท่ี มท 0808.2/ว 4295 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
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  5) เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ  

สูญหาย เนื่องจากการท างานให้ราชการ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการการบรหิารพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 

   

        
  เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 
    ประเภทเงินช่วยค่าท าศพ    
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพพนักงานเทศบาล และลูกจ้างท่ีเสียชีวิต 

ในระหว่างรับราชการ โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

   

        
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 1,500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) ตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจ าปี 
(ไม่รวมรายได้จากพันบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)       
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.5/ว56 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547  

   

        
  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 8,840 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น 

ในอัตราเดือนละ ร้อยละ 4 ของจ านวนบ านาญท่ีได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2558 

   

        
  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 112,110 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จปกติ / บ าเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจ า  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

   

        
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ จ านวน 25,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบ านาญ                  

ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

  
   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 146,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น   

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     

 
งานบริหารทั่วไป รวม 18,677,690 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 12,255,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 756,000 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 216,000 บาท 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,620,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,183,900 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,632,400 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 272,400 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 296,400 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 431,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,491,200 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 6,314,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 426,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

   
ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 126,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 

       

   
ค่าใช้สอย รวม 3,835,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 844,200 บาท 

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 57,600 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
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ค่าบริการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน จ านวน 115,200 บาท 

    
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าสมัครสมาชกิวารสารท้องถิน่และราชกิจจานุเบกษา จ านวน 3,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 155,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 2,000,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดการช่องทางข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 35,000 บาท 

    
โครงการอบรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารและ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน 

จ านวน 25,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 140,000 บาท 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 725,200 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 315,200 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 70,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 90,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,328,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 180,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 80,000 บาท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 38,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 37,590 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,590 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 

    
ค่าซื้อโทรศพัท์แบบมีสาย จ านวน 590 บาท 

    
ค่าซื้อพัดลมไอเย็น จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 11,500 บาท 

      

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนเทศบาลเมืองต้นเปา จ านวน 20,000 บาท 

     

 
งานบริหารงานคลัง รวม 6,354,570 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,239,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,239,900 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,188,600 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 482,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,296,900 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 996,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 232,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 112,800 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

       

   
ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน 5,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

    
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 300,000 บาท 

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี จ านวน 15,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 117,870 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,870 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4,170 บาท 

    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 22,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4,600 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 5,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 15,800 บาท 

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 384,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 289,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 289,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 146,500 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 22,700 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการส ารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

     

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,758,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,501,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,501,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 282,100 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 508,600 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,531,100 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 179,400 บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,785,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

       

   
ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 295,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล จ านวน 480,000 บาท 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในท่ีโล่ง จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการบรกิารระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จ านวน 15,000 บาท 
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โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย และอัคคีภัย 

จ านวน 15,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมสมาชกิ อปพร. หลักสูตรทบทวน จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 130,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 472,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 472,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จ านวน 3,500 บาท 

    
เครื่องอัดอากาศ จ านวน 350,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

    
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จ านวน 69,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

 
แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 13,711,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,665,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,665,600 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,641,100 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 88,500 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 778,100 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,700 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 1,413,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 430,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

    
โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 45,000 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 37,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 5,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 5,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 9,596,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 9,596,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 180,000 บาท 

    
อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง 

จ านวน 9,416,000 บาท 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,712,690 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,948,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,948,900 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,229,700 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 611,200 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 6,661,190 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,710,950 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแข่งขันกฬีานักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี จ านวน 60,000 บาท 

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการศูนย์คุณหนูพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษา จ านวน 1,510,950 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 4,950,240 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 4,865,240 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 102,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์กีฬา       

    
ค่าซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จ านวน 102,600 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,239,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,914,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,914,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,751,700 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 145,200 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 639,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,090,200 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 168,200 บาท 

   
เงินอื่นๆ จ านวน 52,700 บาท 

       

  
งบด าเนินงาน รวม 1,325,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 170,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

       

   
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท 

    
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม. จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการรู้ไว้ปลอดภัยป้องกันภัยใกล้ตัว จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บรโิภค จ านวน 40,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 250,000 บาท 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

       

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

     

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ       
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ 

จ านวน 25,000 บาท 

    
โครงการอนามัยโรงเรียน จ านวน 10,000 บาท 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จ านวน 460,000 บาท 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,372,810 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,174,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,174,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,632,100 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 498,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,614,700 บาท 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 259,300 บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,993,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 358,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 228,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 
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ค่าใช้สอย รวม 1,760,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ า จ านวน 50,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,250,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 

    
ค่ารังวัดท่ีดินสาธารณะ จ านวน 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 205,310 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,310 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2,780 บาท 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานช่าง พร้อมท่ีแขวนประแจ จ านวน 5,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (แบบพกพา) จ านวน 9,700 บาท 

    
เครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ จ านวน 5,980 บาท 

    
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 27,700 บาท 

    
สว่านไฟฟ้า 3 หุน จ านวน 1,650 บาท 

    
สว่านไฟฟ้า 4 หุน จ านวน 5,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่ (แบบเคลื่อนท่ี) จ านวน 4,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 7,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์อื่น       

    
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 35,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 16,675,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,035,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 955,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 250,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 700,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 15,520,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 15,520,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ค่าชดเชย  (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6     
ต าบลทรายมูล 

จ านวน 250,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 270,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณทางหลวงเทศบาล    
ชม.ถ 70-006 หมู่ 4 และหมู่ 5 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 480,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงเทศบาล 
หมายเลข ชม.ถ.07 – 001 หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 230,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดสันก้างปลา   
หมู่ 6 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 140,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 250,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 1 ต าบลทรายมูล จ านวน 450,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายบัลลังค์ หมู่ 8    
ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 220,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยฟองค า หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง จ านวน 130,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยรวมพร (ตรงข้ามปั้มบางจาก) 
หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 430,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสอีาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 550,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง จ านวน 600,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าน้ าออน หมู่ 11       
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 650,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 170,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาลหมู่ 14 ต าบลสันก าแพง จ านวน 1,650,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 700,000 บาท 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีท าการก านัน       
ต าบลทรายมูล หมู่ 3 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 420,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ซอย 3/2  (ทุ่งกู่)       
หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 540,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอย 4 หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง จ านวน 560,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บริเวณเริ่มจากสามแยกกองหลิ่งฝั่งซ้ายมือ  
ถึงปากซอย 2 หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 370,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมือง
สาธารณะ (สี่แยกป่าไผ่ถึงถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 1,800,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลายระหว่างอาคารส านักงานเทศบาล        
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 350,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านทรายมูล  หมู่ 7 ต าบลทรายมูล จ านวน 160,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนไปสุสาน          
บ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 1,650,000 บาท 

    
โครงการซ่อมแซมราวบันไดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 70,000 บาท 

    
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณทางหลวงเทศบาล      
หมายเลข ชม.ถ.07- 001 ช่วงบ้านไทยการ์เม้นท์หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 1,030,000 บาท 

    
โครงการซ่อมสร้างเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านป่าไผ่กลาง 
หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 540,000 บาท 

    
โครงการต่อเติม (ติดต้ังประตูม้วน) อาคารอเนกประสงค์ สุสานบ้านทรายมูล       
หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 150,000 บาท 

    
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 190,000 บาท 

       

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสันก าแพง จ านวน 120,000 บาท 

     

 
งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,722,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 8,682,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 7,640,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,290,000 บาท 

    
ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ จ านวน 5,700,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการคลองสวยน้ าใส จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวน 20,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

     

   
ค่าวัสดุ รวม 985,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 70,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 700,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 57,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 40,000 บาท 

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

       

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,516,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 950,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จ านวน 20,000 บาท 

    
กิจการจัดต้ังลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์       
การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน"สันก าแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม" 

จ านวน 500,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์     
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชน(ประธานชุมชนดีเด่น) จ านวน 25,000 บาท 

    
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) ของเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 5,000 บาท 

    
โครงการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 120,000 บาท 

    
โครงการส ารวจข้อมูลท่ีจ าเป็นของเทศบาล จ านวน 60,000 บาท 

    
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและการจัดกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 566,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 566,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จ านวน 506,000 บาท 

    
อุดหนุนเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 469,020 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 420,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการแข่งขันฟุตบอลสันก าแพงยูธคัพ จ านวน 40,000 บาท 

    
โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลต าบลสันก าแพงคัพ จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกฬีาและนันทนาการ จ านวน 150,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 49,020 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,020 บาท 

   
ครุภัณฑ์กีฬา       

    
ค่าซื้อเครื่องออกก าลังกายในร่ม จ านวน 49,020 บาท 

     

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 815,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 615,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี จ านวน 45,000 บาท 

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 150,000 บาท 

    
โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

    
โครงการวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร       
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

    
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จ านวน 25,000 บาท 

    
โครงการวันปิยะมหาราช จ านวน 5,000 บาท 

    
โครงการอนุรักษ์วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 200,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

    
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง จ านวน 170,000 บาท 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 46,986,320 บาท 

  
งบกลาง รวม 46,986,320 บาท 

   
งบกลาง รวม 46,986,320 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 2,874,240 บาท 

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 459,140 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 572,350 บาท 

   
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 32,000,000 บาท 

   
เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 5,616,000 บาท 

   
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 240,000 บาท 

   
ส ารองจ่าย จ านวน 2,577,730 บาท 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จ านวน 80,000 บาท 

    
ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 130,910 บาท 

    
เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย จ านวน 20,000 บาท 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 330,000 บาท 

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 410,000 บาท 

   
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 1,500,000 บาท 

   
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 8,840 บาท 

   
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 112,110 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รบับ านาญ จ านวน 25,000 บาท 

 


