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         (  สาํ เน า  )

ประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ.2564

           เทศบญัญติั
งบประมาณรายจา่ย

อําเภอสนักําแพง   จงัหวดัเชยีงใหม่

เทศบาลตําบลสนักําแพง



(ส ำเนำ) 
 

 
 

เทศบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวดัเชียงใหม่ 



สำรบญั 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  หน้ำ 
• ส่วนที่ 1   ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 1 

 ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 1 - 4 
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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวัดเชียงใหม ่
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถำนะกำรคลัง  ( ณ ปัจจุบัน ) 

 1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 190,920,210.75 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 149,486,240.04 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 54,430,296.36 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 จ านวน  -  โครงการ   รวม  -   บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จ านวน  10  โครงการ   รวม  6,854,000   บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน  8,615,021.03  บำท 

 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

 (1) รำยรับจริง  จ ำนวน  114,878,949.01  บำท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภาษีอากร จ านวน 1,380,074.39 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,662,284.90 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 1,222,673.88 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 408,802.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 54,631,752.84 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 55,573,361.00 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  123,061.00 บำท 

 (3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  85,283,930.31  บำท  ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 30,585,633.84 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 25,557,676.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 18,357,055.18 บาท 
งบลงทุน จ านวน 2,121,425.29 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 8,662,140.00 บาท 

 (4) รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  118,411.00  บำท 

 (5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี จ ำนวน  2,405,231.00  บำท 

 (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน   -   บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม ่   

     รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 7,281,479.26 4,735,000.00 3,230,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

2,063,804.90 2,013,700.00 1,862,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,583,902.96 1,300,300.00 1,500,600.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 723,005.50 600,000.00 530,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 11,652,192.62 8,649,000.00 7,122,600.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 73,895,657.80 68,351,000.00 69,877,400.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

73,895,657.80 68,351,000.00 69,877,400.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 65,901,974.00 73,000,000.00 73,000,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

65,901,974.00 73,000,000.00 73,000,000.00 

รวม 151,449,824.42 150,000,000.00 150,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2562 
ประมำณกำร 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 38,716,095.67 44,532,220.00 46,391,130.00 

  งบบุคลากร 33,678,808.00 39,706,200.00 41,545,880.00 

  งบด าเนินงาน 28,825,959.04 36,940,250.00 35,856,100.00 

  งบลงทุน 4,365,293.00 17,444,050.00 14,308,390.00 

  งบรายจ่ายอื่น 29,700.00 50,000.00 50,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 10,990,589.94 11,327,280.00 11,848,500.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 116,606,445.65 150,000,000.00 150,000,000.00 

รวม 116,606,445.65 150,000,000.00 150,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  2 
 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2564 

 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวัดเชียงใหม ่
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่    

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,419,400 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,314,850 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 26,781,890 

  แผนงานสาธารณสุข 8,385,330 

  แผนงานเคหะและชุมชน 33,743,100 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,591,400 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,372,900 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 46,391,130 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 150,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำน 

งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 
งบ 

งบบุคลำกร 13,433,100 5,907,600 19,340,700 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,361,100 5,907,600 16,268,700 
งบด ำเนินงำน 5,594,000 1,242,000 6,836,000 
    ค่าตอบแทน 1,096,800 388,000 1,484,800 
    ค่าใช้สอย 2,459,200 515,000 2,974,200 
    ค่าวัสดุ 710,000 299,000 1,009,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,328,000 40,000 1,368,000 
งบลงทุน 128,700 44,000 172,700 
    ค่าครุภัณฑ์ 78,700 44,000 122,700 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 50,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 50,000 0 50,000 
    รายจ่ายอื่น 50,000 0 50,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
                              รวม 19,225,800 7,193,600 26,419,400 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำน 

งำนเทศกิจ 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
งบ 

งบบุคลำกร 458,500 2,597,900 3,056,400 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 458,500 2,597,900 3,056,400 
งบด ำเนินงำน 75,000 1,975,000 2,050,000 
    ค่าตอบแทน 0 70,000 70,000 
    ค่าใช้สอย 30,000 1,315,000 1,345,000 
    ค่าวัสด ุ 45,000 580,000 625,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000 
งบลงทุน 0 208,450 208,450 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 208,450 208,450 
                              รวม 533,500 4,781,350 5,314,850 



7 
แผนงำนกำรศึกษำ 

งำน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

รวม งบ 

งบบุคลำกร 3,206,600 3,466,500 6,673,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,206,600 3,466,500 6,673,100 
งบด ำเนินงำน 1,042,000 7,851,700 8,893,700 
    ค่าตอบแทน 177,000 2,000 179,000 
    ค่าใช้สอย 520,000 2,241,100 2,761,100 
    ค่าวัสด ุ 345,000 5,518,600 5,863,600 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 90,000 90,000 
งบลงทุน 10,000 552,590 562,590 
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 2,590 12,590 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 550,000 550,000 
งบเงินอุดหนุน 10,652,500 0 10,652,500 
    เงินอุดหนุน 10,652,500 0 10,652,500 
                              รวม 14,911,100 11,870,790 26,781,890 

แผนงำนสำธำรณสุข 
งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอื่น รวม งบ 

งบบุคลำกร 6,230,080 0 6,230,080 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,230,080 0 6,230,080 
งบด ำเนินงำน 1,574,000 75,000 1,649,000 
    ค่าตอบแทน 394,000 0 394,000 
    ค่าใช้สอย 815,000 75,000 890,000 
    ค่าวัสด ุ 355,000 0 355,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000 
งบลงทุน 46,250 0 46,250 
    ค่าครุภัณฑ์ 46,250 0 46,250 
งบเงินอุดหนุน 0 460,000 460,000 
    เงินอุดหนุน 0 460,000 460,000 
                              รวม 7,850,330 535,000 8,385,330 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำน งำนบริหำร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำ
ถนน 

งำน
สวนสำธำรณะ 

งำนก ำจัด
ขยะมูลฝอย

และสิ่ง
ปฏิกูล 

รวม 
งบ 

งบบุคลำกร 6,245,600 0 0 0 6,245,600 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,245,600 0 0 0 6,245,600 
งบด ำเนินงำน 2,775,000 1,035,000 70,000 10,522,000 14,402,000 
    ค่าตอบแทน 290,000 0 0 0 290,000 
    ค่าใช้สอย 1,610,000 80,000 20,000 9,360,000 11,070,000 
    ค่าวัสด ุ 875,000 955,000 50,000 1,115,000 2,995,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 47,000 47,000 
งบลงทุน 193,500 12,843,000 0 59,000 13,095,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 193,500 0 0 39,000 232,500 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 12,843,000 0 20,000 12,863,000 
                              รวม 9,214,100 13,878,000 70,000 10,581,000 33,743,100 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำน งำนส่งเสริมและสนับสนุน

ควำมเข้มแข็งชุมชน 
รวม งบ 

งบด ำเนินงำน 1,045,400 1,045,400 
    ค่าใช้สอย 1,045,400 1,045,400 
งบเงินอุดหนุน 546,000 546,000 
    เงินอุดหนุน 546,000 546,000 
                              รวม 1,591,400 1,591,400 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำน งำนกีฬำและ

นันทนำกำร 
งำนศำสนำวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม งบ 

งบด ำเนินงำน 330,000 650,000 980,000 
    ค่าใช้สอย 280,000 650,000 930,000 
    ค่าวัสด ุ 50,000 0 50,000 
งบลงทุน 197,200 25,700 222,900 
    ค่าครุภัณฑ์ 197,200 25,700 222,900 
งบเงินอุดหนุน 0 170,000 170,000 
    เงินอุดหนุน 0 170,000 170,000 
                              รวม 527,200 845,700 1,372,900 
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แผนงำนงบกลำง 

งำน 
 รวม งบ 

งบกลำง 46,391,130 46,391,130 
    งบกลาง 46,391,130 46,391,130 
                              รวม 46,391,130 46,391,130 
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(ส าเนา) 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ .2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65               
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันก าแพง และโดยความเห็นชอบของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท 

  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,419,400 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,314,850 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

   แผนงานการศึกษา 26,781,890 

   แผนงานสาธารณสุข 8,385,330 

   แผนงานเคหะและชุมชน 33,743,100 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,591,400 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,372,900 
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แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 46,391,130 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 150,000,000 
 

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี      29      เดือน     กันยายน      พ.ศ.   2563     . 
  

 
 

                  
 
  
 
 
 
 

 
 

       

ส ำเนำถูกต้อง 

 

( นายสุเมธ  ฉลาดธญัญกจิ ) 
ปลัดเทศบาลต าบลสนัก าแพง 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               

     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 0.00 0.00 3,160,000.00 -43.04 % 1,800,000.00 

     ภำษโีรงเรือนและท่ีดิน 4,253,667.78 4,693,870.46 5,197,005.31 30,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภำษีบ ำรงุท้องที่ 376,843.15 348,150.30 364,025.75 5,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภำษีป้ำย 934,764.00 1,025,268.00 1,022,148.20 930,000.00 0.00 % 930,000.00 

     อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 611,200.00 670,860.00 698,300.00 610,000.00 -18.03 % 500,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 6,176,474.93 6,738,148.76 7,281,479.26 4,735,000.00     3,230,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 12,328.70 12,580.90 10,961.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 12,667.50 27,882.90 16,938.90 15,000.00 33.33 % 20,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,157,970.00 1,162,255.00 1,733,130.00 1,541,200.00 -2.67 % 1,500,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 

14,750.00 16,100.00 18,300.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อกำรโฆษณำ 

20,200.00 14,600.00 12,000.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 13,830.00 15,380.00 14,070.00 15,000.00 -6.67 % 14,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 6,310.00 6,830.00 6,080.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 450.00 1,730.00 1,250.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 100,100.00 23,950.00 26,150.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 712,674.00 257,872.00 111,905.00 250,000.00 -40.00 % 150,000.00 

     ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 

72,830.00 76,570.00 90,170.00 75,000.00 0.00 % 75,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สถำนที่สะสมอำหำรในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 
200 ตำรำงเมตร 

0.00 6,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 2,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 2,390.00 3,580.00 3,010.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 510.00 750.00 840.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 500.00 2,500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,134,510.20 1,638,580.80 2,063,804.90 2,013,700.00     1,862,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 1,516,776.25 1,517,803.73 1,583,902.96 1,300,000.00 15.38 % 1,500,000.00 
     เงินปันผลหรือเงินรำงวัลต่ำงๆ 250.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 
     รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,517,026.25 1,517,803.73 1,583,902.96 1,300,300.00     1,500,600.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่ำขำยแบบแปลน 103,000.00 77,000.00 26,000.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 581,763.95 620,450.00 697,005.50 550,000.00 -9.09 % 500,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 684,763.95 697,450.00 723,005.50 600,000.00     530,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์ 2,287,678.21 1,659,833.18 1,678,925.13 2,000,000.00 -20.00 % 1,600,000.00 
     ภำษมีูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 35,394,543.91 36,258,689.21 36,846,534.95 34,000,000.00 3.31 % 35,126,400.00 
     ภำษมีูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 8,762,320.63 9,509,032.81 8,787,911.37 8,700,000.00 0.00 % 8,700,000.00 
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 1,277,157.51 992,485.18 1,201,005.30 1,200,000.00 -16.67 % 1,000,000.00 
     ภำษีสุรำ 3,716,972.41 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 8,957,466.13 14,293,909.46 15,397,485.77 13,200,000.00 3.79 % 13,700,000.00 
     ค่ำภำคหลวงแร ่ 151,609.22 132,671.81 141,141.81 130,000.00 0.00 % 130,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 115,912.47 111,574.82 135,956.47 120,000.00 0.00 % 120,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม
ประมวลกฎหมำยท่ีดิน 7,208,109.00 9,579,651.00 9,706,697.00 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 67,871,769.49 72,537,847.47 73,895,657.80 68,351,000.00     69,877,400.00 



4 
 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

58,995,374.00 61,228,357.00 65,901,974.00 73,000,000.00 0.00 % 73,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 58,995,374.00 61,228,357.00 65,901,974.00 73,000,000.00     73,000,000.00 

รวมทุกหมวด 137,379,918.82 144,358,187.76 151,449,824.42 150,000,000.00     150,000,000.00 
 



 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวัดเชียงใหม ่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  150,000,000   บาท  แยกเป็น 
   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 3,230,000 บาท   

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,800,000 บาท 
       ประมาณการไว้ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างก าหนด 
  

ภาษีป้าย จ านวน 930,000 บาท 
       ประมาณการไว้ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี   
  

อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 500,000 บาท 
       ประมาณการไว้ตามฐานข้อมูลการแจ้งฆ่าสัตว์   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,862,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 12,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 20,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 1,500,000 บาท 
       ประมาณการไว้ตามฐานข้อมูลทะเบียนผู้รับบริการ   

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 15,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ  
การโฆษณา 

จ านวน 12,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 14,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 5,000 บาท 
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       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 5,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 30,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 150,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 75,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 5,000 บาท 
       ประมาณการไว้ตามฐานข้อมูลตลาด   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,500,600 บาท 
  ดอกเบี้ย จ านวน 1,500,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จ านวน 300 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน 300 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง   
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 530,000 บาท 
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 500,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 69,877,400 บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 1,600,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 35,126,400 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 8,700,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 1,000,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 13,700,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 130,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 120,000 บาท 
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 9,500,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 73,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 73,000,000 บาท 

    

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรใน
ปี งบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย        
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000.00 756,000.00 756,000.00 756,000.00 0 % 756,000 

    
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/      
รองนายก 

240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

216,000.00 215,999.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 0 % 1,620,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00 3,071,999.00 3,072,000.00 3,072,000.00     3,072,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 5,997,025.00 6,236,214.00 6,614,915.00 6,908,800.00 11.09 % 7,675,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 280,710.00 273,060.00 272,400.00 272,400.00 0 % 272,400 

    เงินประจ าต าแหน่ง 288,270.00 296,400.00 296,400.00 296,400.00 0 % 296,400 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 379,320.00 403,320.00 425,460.00 454,900.00 5.1 % 478,100 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,432,155.00 1,391,729.00 1,484,080.00 1,530,500.00 3.18 % 1,579,200 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 63,945.00 56,967.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,441,425.00 8,657,690.00 9,153,255.00 9,523,000.00     10,361,100 

รวมงบบุคลากร 11,513,425.00 11,729,689.00 12,225,255.00 12,595,000.00     13,433,100 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4,652.00 21,700.00 17,550.00 1,150,000.00 -34.78 % 750,000 

    ค่าเบ้ียประชุม 9,437.50 8,375.00 10,500.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบ้าน 133,948.00 126,000.00 152,400.00 196,800.00 0 % 196,800 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 86,515.00 99,800.00 76,950.00 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าตอบแทน 234,552.50 255,875.00 257,400.00 1,496,800.00     1,096,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,072,851.44 1,064,721.50 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 5,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 879,318.00 900,000.00 0 % 900,000 

      ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 36,000.00 56,000.00 0 % 56,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและ
ค่าธรรมเนียม 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      ค่าต่ออายุโดเมนเนมและพื้นท่ีเว็บไซต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      
ค่าบริการและบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์งานทะเบียน 

0.00 0.00 114,348.00 115,200.00 0 % 115,200 

      ค่าประกันรถส่วนกลาง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000 

      
ค่าสมัครสมาชกิวารสารท้องถิน่และราช
กิจจานุเบกษา 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 128,023.00 70,543.00 48,751.00 123,761.00 25.24 % 155,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี    
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวางแผนและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

10,685.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงงาน
ประชาสัมพันธ์ 

0.00 12,368.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน 

0.00 18,769.20 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือ
ลูกจ้างท่ีต้องหาคดีอาญา 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบล     
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์
ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 113,349.00 172,919.00 112,663.78 160,000.00 25 % 200,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 29,100.00 36,300.00 35,500.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000 

      ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

      
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

0.00 0.00 86,385.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบล
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดการ
ช่องทางข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชนผ่านส่ือออนไลน์ 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

616,881.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพร้อมศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานด้านกฎหมาย และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนและเยาวชน 

18,510.00 28,854.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการอบรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก่แกนน าชุมชน และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสันก าแพง 

19,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงานและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4,155.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

5,325.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการอบรมเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

0.00 5,330.00 6,267.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน 

0.00 0.00 24,787.00 25,000.00 0 % 25,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 126,108.55 136,807.72 96,753.10 140,000.00 0 % 140,000 

รวมค่าใช้สอย 2,144,387.99 1,546,612.42 1,477,772.88 2,487,961.00     2,459,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 335,206.90 387,664.10 349,862.00 380,000.00 -21.05 % 300,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,037.00 5,905.00 18,714.00 31,000.00 29.03 % 40,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 79,707.50 85,323.00 85,713.50 70,000.00 0 % 70,000 

    วัสดุก่อสร้าง 11,999.00 15,731.00 324.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,573.50 16,670.01 2,118.50 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 84,196.20 125,675.60 100,881.10 150,000.00 0 % 150,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,070.00 1,070.00 1,234.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 184,432.00 84,500.00 130,990.00 90,000.00 0 % 90,000 

    วัสดุอื่น 9,834.80 7,090.00 10,640.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 739,056.90 729,628.71 700,477.10 781,000.00     710,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 992,646.31 984,017.29 1,025,562.51 1,000,000.00 0 % 1,000,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,814.12 21,201.10 16,260.80 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 168,369.04 164,363.61 163,588.19 180,000.00 0 % 180,000 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 56,515.00 38,327.00 39,130.00 119,000.00 -32.77 % 80,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,131.60 19,131.60 25,669.30 18,000.00 111.11 % 38,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,257,476.07 1,227,040.60 1,270,210.80 1,347,000.00     1,328,000 

รวมงบด าเนินงาน 4,375,473.46 3,759,156.73 3,705,860.78 6,112,761.00     5,594,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 9,490.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้สักประจ าห้อง
ประชุมอาคารบรกิารประชาชน 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโซฟาหนัง 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์  0.00 0.00 72,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย  0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อเครื่องเคลือบบัตร 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0.00 0.00 5,350.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อโทรศพัท์แบบมีสาย 0.00 0.00 590.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อพัดลมไอเย็น 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 47,000.00 94,000.00 -50 % 47,000 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย 
ประจ าชุมชน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 

23,540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,200 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED   
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 
หน้า/นาที) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ  0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,500 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 11,500.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,330.00 4,500.00 223,440.00 112,300.00     78,700 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00     50,000 

รวมงบลงทุน 82,330.00 4,500.00 223,440.00 162,300.00     128,700 

  งบรายจ่ายอื่น               

  รายจ่ายอื่น               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน และ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

0.00 29,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

    รายจ่ายอื่น               

      

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ     
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

0.00 0.00 29,700.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 29,700.00 29,700.00 50,000.00     50,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 29,700.00 29,700.00 50,000.00     50,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28,747.92 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      อุดหนุนเทศบาลต าบลบวกค้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่ปูคา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      อุดหนุนเทศบาลเมืองต้นเปา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 28,747.92 20,000.00 20,000.00 20,000.00     20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 28,747.92 20,000.00 20,000.00 20,000.00     20,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 15,999,976.38 15,543,045.73 16,204,255.78 18,940,061.00     19,225,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 2,134,039.00 2,054,520.00 2,174,305.00 3,633,700.00 3.5 % 3,760,800 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,509.00 0.00 0.00 67,200.00 0 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 55,509.00 36,000.00 36,000.00 121,200.00 0 % 121,200 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 429,120.00 450,960.00 473,340.00 505,800.00 4.84 % 530,300 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,203,979.00 1,243,566.00 1,296,960.00 1,331,600.00 2.7 % 1,367,600 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 95,515.00 81,773.00 72,480.00 72,500.00 -16.55 % 60,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,937,671.00 3,866,819.00 4,053,085.00 5,732,000.00     5,907,600 

รวมงบบุคลากร 3,937,671.00 3,866,819.00 4,053,085.00 5,732,000.00     5,907,600 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,250.00 10,300.00 88,560.00 90,000.00 -55.56 % 40,000 

    ค่าเช่าบ้าน 112,800.00 112,800.00 130,200.00 168,000.00 0 % 168,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 59,200.00 63,850.00 28,300.00 80,000.00 0 % 80,000 

รวมค่าตอบแทน 190,250.00 186,950.00 247,060.00 438,000.00     388,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,101.00 2,241.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 100 % 15,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 24,332.00 125,000.00 -24 % 95,000 

      ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,610.00 19,195.50 24,980.00 90,000.00 -44.44 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 6,600.00 15,900.00 44,600.00 41,200.00 21.36 % 50,000 

      
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

198,257.00 100,100.00 173,335.00 182,300.00 37.14 % 250,000 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษ ี

11,209.00 12,548.00 14,925.00 47,700.00 -58.07 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,906.00 14,450.00 9,690.00 33,500.00 -10.45 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 241,683.00 164,434.50 306,862.00 524,700.00     515,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 195,312.00 148,864.00 143,425.00 150,000.00 0 % 150,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,255.00 9,525.00 7,995.00 20,000.00 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,539.20 28,771.90 26,311.10 40,000.00 0 % 40,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,450.00 100,370.00 94,790.00 91,500.00 -12.57 % 80,000 

รวมค่าวัสดุ 310,556.20 287,530.90 272,521.10 310,500.00     299,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 40,000.00     40,000 

รวมงบด าเนินงาน 742,489.20 638,915.40 826,443.10 1,313,200.00     1,242,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 4,170.00 8,400.00 0 % 8,400 

      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600 

      ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 22,000.00 55,000.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก และ
เก้าอี้ส านักงาน 

0.00 0.00 0.00 8,800.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (แบบสมาร์ท
โฟน)  

0.00 0.00 14,900.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อเก้าอี้ส านักงาน 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

0.00 0.00 29,900.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า 

0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์

0.00 0.00 4,100.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,800.00 22,000.00 122,470.00 129,600.00     44,000 

รวมงบลงทุน 2,800.00 22,000.00 122,470.00 129,600.00     44,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 4,682,960.20 4,527,734.40 5,001,998.10 7,174,800.00     7,193,600 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,682,936.58 20,070,780.13 21,206,253.88 26,114,861.00     26,419,400 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานเทศกิจ               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 92,080.00 145,080.00 81,100.00 289.4 % 315,800 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 14,200.00 14,340.00 12,700.00 78.74 % 22,700 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000.00 226,280.00 279,420.00 213,800.00     458,500 

รวมงบบุคลากร 120,000.00 226,280.00 279,420.00 213,800.00     458,500 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการส ารวจข้อมูลเพื่อวางแผนและ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ 

92,400.00 30,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 92,400.00 30,800.00 0.00 30,000.00     30,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 7,730.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 7,730.00 45,000.00     45,000 

รวมงบด าเนินงาน 92,400.00 30,800.00 7,730.00 75,000.00     75,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

0.00 5,590.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 5,590.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 5,590.00 0.00 0.00     0 

รวมงานเทศกิจ 212,400.00 262,670.00 287,150.00 288,800.00     533,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 243,900.00 263,280.00 279,780.00 299,600.00 8.14 % 324,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 451,620.00 474,000.00 500,040.00 534,400.00 4.9 % 560,600 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 925,725.00 1,240,764.00 1,531,520.00 1,566,900.00 2.3 % 1,603,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 150,795.00 150,915.00 145,000.00 145,000.00 -23.93 % 110,300 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,772,040.00 2,128,959.00 2,456,340.00 2,545,900.00     2,597,900 

รวมงบบุคลากร 1,772,040.00 2,128,959.00 2,456,340.00 2,545,900.00     2,597,900 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 14,200.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 3,600.00 12,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500.00 4,550.00 4,500.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 4,500.00 8,150.00 30,700.00 70,000.00     70,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 306,180.00 288,265.50 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 480.00 5,000.00 0 % 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 279,296.00 469,400.00 6.52 % 500,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 5,540.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 6,000.00 0.00 0.00 18,000.00 11.11 % 20,000 

      
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบล 

552,787.00 515,604.00 387,965.00 480,000.00 4.17 % 500,000 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควัน 

2,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันการเผาในท่ีโล่ง 

0.00 1,152.00 4,060.00 10,000.00 0 % 10,000 

      โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 9,848.00 1,440.00 1,288.89 % 20,000 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

18,855.00 15,092.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

9,200.00 20,000.00 14,455.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
พนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

0.00 11,580.00 12,850.00 0.00 100 % 15,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัยในการ
ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

19,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 

0.00 20,000.00 14,750.00 0.00 100 % 15,000 

      
โครงการฝึกอบรมสมาชกิ อปพร. 
หลักสูตรทบทวน 

0.00 34,760.00 42,680.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน 

0.00 7,395.00 9,300.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 172,334.48 148,474.18 394,033.74 200,000.00 0 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 1,087,116.48 1,067,862.68 1,169,717.74 1,338,840.00     1,315,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 16,862.00 11,599.00 23,368.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,259.50 18,700.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 4,830.00 9,780.00 8,100.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุก่อสร้าง 10,966.00 14,511.00 11,794.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 42,600.00 84,868.00 35,540.00 100,000.00 0 % 100,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 196,221.20 196,735.90 225,525.70 200,000.00 0 % 200,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 24,000.00 33,990.00 147,390.00 100,000.00 -30 % 70,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,440.00 3,900.00 9,180.00 12,000.00 -16.67 % 10,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 62,000.00 79,670.00 100,000.00 0 % 100,000 

    วัสดุอื่น 2,925.00 4,191.00 250.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 307,844.20 431,834.40 559,517.70 622,000.00     580,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,399,460.68 1,507,847.08 1,759,935.44 2,030,840.00     1,975,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ)  0.00 0.00 0.00 7,999.00 -100 % 0 

      ค่าซื้อโต๊ะท างานและเก้าอี้ 9,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  0.00 0.00 24,540.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อปั้มแช่ (ไดโว่) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,800 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าซื้อชุดไฟส่องสว่าง LED 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อโทรศพัท์ไร้สาย 4,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

0.00 0.00 33,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               

      ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,350 

      ค่าซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      เครื่องอัดอากาศ 0.00 0.00 275,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      ค่าจัดซื้อปั้มแช่ (ไดโว่)  0.00 0.00 20,700.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               

      ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 69,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 80,500.00 -56.52 % 35,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300 

      
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว 

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 

      
ค่าซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

2,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 7,500.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0 

      
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ ์

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,580.00 86,000.00 448,740.00 2,741,299.00     208,450 

รวมงบลงทุน 24,580.00 86,000.00 448,740.00 2,741,299.00     208,450 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,196,080.68 3,722,806.08 4,665,015.44 7,318,039.00     4,781,350 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,408,480.68 3,985,476.08 4,952,165.44 7,606,839.00     5,314,850 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,102,200.00 1,327,774.00 1,357,534.00 2,099,600.00 3.69 % 2,177,100 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 81,400.00 81,540.00 80,000.00 -11.25 % 71,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 85,200.00 85,200.00 76,300.00 103,200.00 0 % 103,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 663,318.00 648,430.00 670,680.00 792,600.00 1.85 % 807,300 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 58,158.00 41,634.00 36,300.00 48,300.00 -0.62 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,976,076.00 2,184,438.00 2,222,354.00 3,123,700.00     3,206,600 

รวมงบบุคลากร 1,976,076.00 2,184,438.00 2,222,354.00 3,123,700.00     3,206,600 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,840.00 81,080.00 79,120.00 85,000.00 0 % 85,000 

    ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 81,000.00 72,000.00 0 % 72,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,230.00 6,070.00 8,240.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 137,070.00 135,150.00 168,360.00 177,000.00     177,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 589,396.00 475,442.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 530,814.00 250,000.00 -12 % 220,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 59,202.00 243,796.00 51,497.25 150,000.00 -33.33 % 100,000 

      โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการ
อ่าน 0.00 0.00 2,146.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลท่ีรับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
กีฬา และนันทนาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0 

      โครงการวันเด็กแห่งชาติ 145,711.00 143,264.00 147,805.00 150,000.00 0 % 150,000 

      

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของเทศบาลต าบลสันก าแพง 
ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561" 

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 22,768.65 44,078.32 30,714.18 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 817,077.65 906,580.32 762,976.43 659,500.00     520,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 180,992.00 68,276.00 68,959.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,800.00 492.00 2,175.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 3,295.00 15,000.00 0 % 15,000 

    วัสดุก่อสร้าง 47,165.00 100,373.50 209,817.70 100,000.00 -50 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,440.00 4,465.00 7,000.00 35,000.00 -42.86 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 94,348.90 76,257.20 66,712.60 100,000.00 0 % 100,000 

    วัสดุการเกษตร 0.00 9,800.00 3,630.00 0.00 0 % 0 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 39,658.00 17,272.00 39,377.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,108.00 35,968.00 44,447.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 412,511.90 312,903.70 445,413.30 440,000.00     345,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 23,558.89 23,818.98 30,753.67 0.00 0 % 0 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 6,773.00 10,804.62 15,559.54 0.00 0 % 0 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 8,713.15 9,421.18 17,069.71 0.00 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,045.04 44,044.78 63,382.92 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 1,405,704.59 1,398,678.80 1,440,132.65 1,276,500.00     1,042,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์ ชั้นวาง
หนังสือ และโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้  0.00 0.00 12,400.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  0.00 16,770.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0.00 0.00 10,360.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 14,023.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,023.00 16,770.00 38,760.00 10,000.00     10,000 

รวมงบลงทุน 14,023.00 16,770.00 38,760.00 10,000.00     10,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,896,000.00 9,435,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล 
สันก าแพง 0.00 0.00 180,000.00 167,280.00 17.47 % 196,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบล     
สันก าแพง 

0.00 0.00 9,488,000.00 9,824,000.00 6.43 % 10,456,000 

รวมเงินอุดหนุน 8,896,000.00 9,435,000.00 9,668,000.00 9,991,280.00     10,652,500 

รวมงบเงินอุดหนุน 8,896,000.00 9,435,000.00 9,668,000.00 9,991,280.00     10,652,500 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,291,803.59 13,034,886.80 13,369,246.65 14,401,480.00     14,911,100 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,263,720.00 1,675,120.00 1,492,771.00 2,432,200.00 4.14 % 2,532,800 

    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 126,000.00 66.67 % 210,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 493,185.00 517,652.00 371,540.00 612,000.00 2.48 % 627,200 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 88,320.00 91,835.00 55,414.00 102,100.00 -5.48 % 96,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,845,225.00 2,284,607.00 1,919,725.00 3,272,300.00     3,466,500 

รวมงบบุคลากร 1,845,225.00 2,284,607.00 1,919,725.00 3,272,300.00     3,466,500 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00     2,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 462,000.00 3.9 % 480,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย 17,578.50 18,226.00 19,600.00 20,000.00 0 % 20,000 

      โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 29,200.10 0.00 0.00 14,500.00 106.9 % 30,000 

      โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานท่ี 55,052.00 46,907.00 53,827.00 60,000.00 0 % 60,000 

      
โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

25,000.00 19,500.00 19,180.00 1,300.00 1,438.46 % 20,000 

      
โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดค าซาว 

0.00 30,846.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการเปิดอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง  

0.00 0.00 0.00 89,000.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือ
ตัวเองในเด็กปฐมวัย 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1,222,700.00 1,245,527.00 1,416,420.00 1,749,510.00 -10.48 % 1,566,100 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 1,349,530.60 1,361,006.00 1,509,027.00 2,461,310.00     2,241,100 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 26,070.00 0.00 0.00 36,420.00 -17.63 % 30,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,532.00 0.00 5,289.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 40,192.00 83,921.00 18,614.00 50,000.00 0 % 50,000 

    ค่าอาหารเสริม (นม) 4,034,039.74 4,138,606.54 4,259,430.48 5,064,520.00 6.1 % 5,373,600 

    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,590.00 12,460.00 13,120.00 35,000.00 0 % 35,000 

    วัสดุการศึกษา 39,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 4,168,173.74 4,234,987.54 4,296,453.48 5,215,940.00     5,518,600 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 90,000.00     90,000 

รวมงบด าเนินงาน 5,517,704.34 5,595,993.54 5,805,480.48 7,772,250.00     7,851,700 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 
ท่ีนั่ง 

0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 4,800.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบต้ังพื้น ขนาดใบพัด 
18 นิ้ว 

0.00 0.00 0.00 14,700.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 
18 นิ้ว 

0.00 0.00 0.00 30,100.00 -100 % 0 

      
ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าซื้อตู้เหล็กโล่ง 9 ช่อง ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 32,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าซื้อตู้เอกสาร 2 บาน ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 14,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 

0.00 28,050.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,590 

      ค่าซื้อโทรศพัท์ไร้สาย 0.00 8,960.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      ค่าจัดซื้อชั้นวาง-คว่ าจาน 0.00 0.00 0.00 4,800.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้เก็บอาหาร  0.00 0.00 0.00 2,750.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์กีฬา               

      
ค่าซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรอืLED ขาว
ด า ชนิด Network แบบท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 8,900.00 -100 % 0 

      
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 

5,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,900.00 94,010.00 100,000.00 135,150.00     2,590 



32 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง หมู่ที่ 4 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000 

      

โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็กทางเข้า-
ออก พร้อมประตูเล็ก โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง หมู่ท่ี 4 ต าบล
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 87.5 % 150,000 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 80,000.00     550,000 

รวมงบลงทุน 21,900.00 94,010.00 100,000.00 215,150.00     552,590 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,384,829.34 7,974,610.54 7,825,205.48 11,259,700.00     11,870,790 

รวมแผนงานการศึกษา 19,676,632.93 21,009,497.34 21,194,452.13 25,661,180.00     26,781,890 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    เงินเดือนพนักงาน 1,459,109.00 1,546,811.00 1,636,380.00 2,616,300.00 8.78 % 2,845,900 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 76.34 % 118,500 

    เงินประจ าต าแหน่ง 133,812.00 109,200.00 109,200.00 145,200.00 0 % 145,200 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 611,460.00 646,140.00 687,060.00 738,400.00 5.59 % 779,700 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,851,564.00 2,100,831.00 2,090,460.00 2,118,300.00 0.64 % 2,131,900 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 165,775.00 172,298.00 162,267.00 162,300.00 -3.77 % 156,180 

    เงินอื่นๆ 19,031.00 29,951.00 30,000.00 52,700.00 0 % 52,700 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,307,951.00 4,672,431.00 4,782,567.00 5,900,400.00     6,230,080 

รวมงบบุคลากร 4,307,951.00 4,672,431.00 4,782,567.00 5,900,400.00     6,230,080 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 72,000.00 0 % 72,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 95,160.00 115,600.00 115,220.00 150,000.00 -6.67 % 140,000 

    ค่าเช่าบ้าน 88,250.00 90,000.00 111,000.00 132,000.00 0 % 132,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 37,050.00 7,800.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 220,460.00 213,400.00 226,220.00 404,000.00     394,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 214,380.00 177,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 277,200.00 420,000.00 -4.76 % 400,000 

      
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,290.00 4,904.00 40,000.00 0 % 40,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 8,900.00 14,600.00 4,400.00 40,000.00 -12.5 % 35,000 

      
โครงการ การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

360.00 9,180.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการน้ าคุณภาพเพื่อผู้บรโิภค 0.00 4,635.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 

0.00 0.00 14,777.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

      โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม. 0.00 0.00 14,750.00 30,000.00 0 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม. และวัน 
อสม. แห่งชาติ 

24,150.00 14,985.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการรู้ไว้ปลอดภัยป้องกันภัยใกล้ตัว 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพษิสุนัขบ้า 

0.00 0.00 900.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

18,187.00 14,213.00 37,786.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
โครงการอบรมแกนน าสุขภาพในโรงเรียน 
(อสม.) 

12,065.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน า
สร้างคุณค่าสมุนไพรไทยท่ีใช้เป็นยา 

30,000.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 58,948.25 41,499.30 23,333.70 100,000.00 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 366,990.25 299,302.30 394,150.70 740,000.00     815,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 23,664.00 23,687.00 24,507.00 40,000.00 0 % 40,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 690.00 3,600.00 5,000.00 0 % 5,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0.00 2,796.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,280.40 26,660.00 8,100.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 107,400.00 94,333.00 160,610.00 250,000.00 0 % 250,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,600.00 11,200.00 8,100.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 145,944.40 159,366.00 204,917.00 365,000.00     355,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 3,218.81 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 1,309.68 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,528.49 0.00 0.00 10,000.00     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 737,923.14 672,068.30 825,287.70 1,519,000.00     1,574,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 98,200.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น 
ความเร็วลม แสงและเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,950 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500 

      ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800V 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 98,200.00     46,250 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 98,200.00     46,250 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 400,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 400,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,045,874.14 5,744,499.30 5,607,854.70 7,517,600.00     7,850,330 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 0.00 14,870.00 1,360.00 20,000.00 0 % 20,000 

      โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
โรงเรียน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      โครงการหมอในบ้าน 0.00 16,010.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ โรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ 

0.00 19,425.00 24,539.00 0.00 0 % 0 

      โครงการอนามัยโรงเรียน 0.00 0.00 2,860.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

0.00 14,316.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุม
และป้องกันโรคติดเชื้อ (โรคเอดส์) และ
โรคระบาด 

10,161.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 10,161.00 64,621.00 48,659.00 75,000.00     75,000 

รวมงบด าเนินงาน 10,161.00 64,621.00 48,659.00 75,000.00     75,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน               

      อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 460,000.00 460,000.00 0 % 460,000 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 460,000.00 460,000.00     460,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 460,000.00 460,000.00     460,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,161.00 64,621.00 508,659.00 535,000.00     535,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,056,035.14 5,809,120.30 6,116,513.70 8,052,600.00     8,385,330 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,991,244.00 2,400,780.00 2,351,404.00 2,731,000.00 7.58 % 2,937,900 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 66,080.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 94,100.00 103,200.00 91,200.00 103,200.00 0 % 103,200 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 443,760.00 466,020.00 489,840.00 250,900.00 4.86 % 263,100 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,405,417.00 2,483,357.00 2,516,487.00 2,662,400.00 -1.55 % 2,621,200 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 265,465.00 250,962.00 223,931.00 233,000.00 8.58 % 253,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,267,186.00 5,770,399.00 5,740,062.00 6,047,700.00     6,245,600 

รวมงบบุคลากร 5,267,186.00 5,770,399.00 5,740,062.00 6,047,700.00     6,245,600 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 71,300.00 20,000.00 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,800.00 0.00 20,940.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าเช่าบ้าน 147,800.00 200,900.00 213,300.00 228,000.00 -29.82 % 160,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 46,940.00 43,300.00 22,400.00 80,000.00 0 % 80,000 

รวมค่าตอบแทน 207,540.00 244,200.00 327,940.00 358,000.00     290,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 876,230.00 885,726.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ า ล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 760,712.20 1,100,000.00 0 % 1,100,000 

      ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      ค่ารังวัดท่ีดินสาธารณะ 0.00 0.00 6,020.00 50,000.00 0 % 50,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,340.00 8,354.00 30,000.00 0 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 20,300.00 26,700.00 40,000.00 -25 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 332,988.58 442,209.18 340,733.92 300,000.00 0 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 1,209,218.58 1,351,575.18 1,142,520.12 1,620,000.00     1,610,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 47,378.00 32,841.00 33,441.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,160.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 170,308.10 151,426.90 134,631.00 250,000.00 0 % 250,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 410,972.90 513,735.20 496,127.40 500,000.00 0 % 500,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 7,548.00 9,584.00 14,137.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,130.00 12,170.00 10,730.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุอื่น 11,880.00 1,590.00 8,150.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 672,217.00 722,507.10 697,216.40 875,000.00     875,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,088,975.58 2,318,282.28 2,167,676.52 2,853,000.00     2,775,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 2,780.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

0.00 5,590.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กท างานช่าง พร้อมท่ี
แขวนประแจ 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย   0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ  0.00 0.00 4,600.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อเก้าอี้ส านักงาน 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0 

      เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (แบบพกพา)  0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์  0.00 0.00 5,980.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0.00 0.00 27,700.00 0.00 0 % 0 

      สว่านไฟฟ้า 3 หุน  0.00 0.00 1,650.00 0.00 0 % 0 

      สว่านไฟฟ้า 4 หุน  0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าซื้อสว่านกระแทก 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0 % 19,000 

      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง  0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่ (แบบ
เคลื่อนท่ี) 

0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อปั๊มแช่ (ไดโว่)  0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อสว่านไร้สายกระแทก  0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

0.00 0.00 4,100.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล  

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

0.00 21,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

52,500.00 35,000.00 35,000.00 52,500.00 0 % 52,500 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,150.00 89,490.00 163,010.00 214,600.00     193,500 

รวมงบลงทุน 98,150.00 89,490.00 163,010.00 214,600.00     193,500 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,454,311.58 8,178,171.28 8,070,748.52 9,115,300.00     9,214,100 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,400.00 30,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 61,900.00 30,000.00 0.00 80,000.00     80,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 155,346.76 132,763.00 233,895.00 250,000.00 0 % 250,000 

    วัสดุก่อสร้าง 835,967.00 618,357.47 524,116.12 700,000.00 0 % 700,000 

    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 991,313.76 751,120.47 758,011.12 955,000.00     955,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,053,213.76 781,120.47 758,011.12 1,035,000.00     1,035,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง  0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      
ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณทางร่วม
ทางแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ต าบล   
แช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 183,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

0.00 0.00 87,500.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 102,500.00 183,000.00     0 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      ค่าชดเชย  (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (บริเวณต้น
ซอย จนถึงวัดจันทรวิโรจน์) บ้านป่าเส้า 
หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 533,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนศรีสันก าแพง  
(ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าวัดสันก าแพง
หลวงไปจนถึงล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์บ้านค าซาว) บ้านค าซาว   
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 ต าบล
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 336,000 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย  2 
(บริเวณต้นซอยจนถึงสะพาน ค.ส.ล.) 
บ้านน้อยหมู่ที่ 11 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 241,000 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต้ังแต่ปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน (ถนน อบจ.เชียงใหม่)  
ไปจนถึงตู้ประปาหยอดเหรียญประชารัฐ
ของหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบล
แช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 554,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต้ังแต่ร้านค้า
ชุมชน ไปจนถึงสะพานประชาสามัคคี 
(หน้าบ้าน สท.อนันต์ ยุติธรรม)        
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง  

0.00 0.00 0.00 309,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวง
เทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งซ้าย)      
ช่วงปากซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 
ต าบลทรายมูล  

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ต าบล
สันก าแพง 

65,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ต าบล
สันก าแพง 

339,116.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ต าบล
สันก าแพง 

55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 (ช่วงปลาย) หมู่ 1 ต าบล
สันก าแพง 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

0.00 290,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5 หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง 

0.00 128,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5 หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 

0.00 295,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 
(ต่อจากของเดิม) 

0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

0.00 0.00 392,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 
(ต่อจากของเดิม) 

0.00 185,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างร้านบรรจงวัวหัน หมู่ 7 
ต าบลทรายมูล 

0.00 49,401.84 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวัวชน หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

0.00 195,978.83 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณ ซอย 7 บ้านสันโค้งเก่า  
หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 443,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่  
หมู่ 2 ต าบลทรายมูล  

0.00 0.00 0.00 426,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 10 คลองชลประทาน 
บ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 211,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ 
ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า    
หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง  

0.00 0.00 0.00 627,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านสันโค้งเก่า   
หมู่ที่ 4 ต าบลทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 165,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 9 บ้านสันโค้งเก่า   
หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 159,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนางสุนี  ธิป๋ัน         
บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 214,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนายมนัส   
ค าขัติ บ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 307,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยไฮโดรเฟรช          
บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 3 ต าบลทรายมูล  

0.00 0.00 0.00 297,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสอีาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 390,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพ็ญกศุลศพ)   
ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแช่ช้าง    
บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. 
(เขื่อนกันน้ าเซาะตลิ่ง) บริเวณล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ (ต้ังแต่สะพาน ค.ส.ล. 
ทางเข้าสุสาน) สุสานทรายมูล         
บ้านทรายมูล หมู่ท่ี 7 ต าบลทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,126,000 

      

โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ า
เซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณล าน้ า
ออน  (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) 
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 1,552,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ าเซาะตลิ่ง) 
บริเวณล าเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 
2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 640,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์
บุญเลิศ บุญชู) บ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบล
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 805,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
บริเวณล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
(ข้างบ้าน ผอ.ชุมพล) บ้านเหล่า หมู่ท่ี 3 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 444,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสัน
ก าแพง (ต่อจากเดิมบริเวณปากซอย 1 
ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณ ประโยชน์) 
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 752,000 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสัน
ก าแพง (ต่อจากเดิมบริเวณร้านอาหาร   
บิ๊กโภชนา ไปจนถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์) บ้านค าซาว หมู่ที่ 4 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 463,000 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 2 (ป๊อก 3 สุขสมบูรณ์ หลังบ้าน
ก านันเกรียงศักดิ์) บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 284,000 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 7 (บริเวณต้นซอยจนถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์) บ้านป่าเส้า หมู่ท่ี 1 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 419,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
บริเวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์กลาง
หมู่บ้าน (ต่อจากรางระบายน้ าเดิม 
งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปทางสุสาน 
สันติวัน) ซอย 5/2 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 840,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 6 ต าบล         
สันก าแพง 

0.00 0.00 522,200.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปาก
ซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ าของเดิม 
หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จ ากัด และ
ช่วงปากซอย 11 ถึงล าเหมืองสาธารณะ 
บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล  

0.00 0.00 0.00 624,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (ตรงข้ามร้านประนอม) บ้าน
ทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล        

0.00 0.00 0.00 1,550,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ต้ังแต่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล(เดิม) 
ถึงข่วงสันก าแพง บ้านตลาด หมู่ 7  
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 434,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์กลางหมู่บ้าน หลังบ้านป้าจิต
และป้าณี (ต้ังแต่ท่อลอดถนนของเดิม  
ไปทางสุสานสันติวัน) ซอย 5/2       
บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 605,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 1 (ต้ังแต่ปากซอย   
ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา)         
บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 718,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านน้อย หมู่ 11 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริม
เหล็ก บริเวณต้ังแต่บ้านนายเจริญ      
ถึงหน้าบ้านนายทองดี บ้านสันไร่ หมู่ 10 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 272,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริม
เหล็ก บริเวณต้ังแต่บ้านผู้ใหญ่บ้าน     
ถึงหน้าบ้านนางรุ้งทิพย์ บ้านสันไร่ หมู่ 
10 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 206,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู  ซอย 3/2  (ทุ่งกู่)   
หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

0.00 0.00 410,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ซอย 4 หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 450,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
บริเวณเริ่มจากสามแยกกองหลิ่งฝั่ง
ซ้ายมือถึงปากซอย 2 หมู่ 1 ต าบล     
สันก าแพง 

0.00 0.00 369,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลาย
ระหว่างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

0.00 0.00 347,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า 
บ้านดง หมู่ท่ี 4 ต าบลแช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 1,003,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3) บริเวณล า
เหมืองสาธารณะหน้าสวนหม่อน ข้าง
ถนนทางหลวงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ บ้านออน หมู่ 14 ต าบล
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 423,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
(ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น 
บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ท่ี 1 ต าบล
ทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 850,000 

      

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
(ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น 
บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า 
บ้านดง  หมู่ที่ 4 ต าบลแช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 850,000 

      โครงการซ่อมแซมราวบันไดอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการซ่อมสร้าง (เปลี่ยน) ฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกราง
ระบายน้ า บริเวณทางหลวงเทศบาล 
ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งบริเวณหน้าโรงขาย
เกลือ) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ท่ี 2 ต าบล
ทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 275,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการต่อเติม (ติดต้ังประตูม้วน) 
อาคารอเนกประสงค์ สุสานบ้านทรายมูล 
หมู่ 7 ต าบลทรายมูล 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ (เดิม) 
บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบล
ทรายมูล  

0.00 0.00 0.00 182,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ 4 ต าบล
ทรายมูล 

540,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ 
(Overlay) ด้วยการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณถนนเทพบุตรซอย 2 (ทางเข้าวัด
โรงธรรมสามัคค)ี บ้านตลาด หมู่ที่ 7 
ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000 

      

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ 
(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณถนนสายสันใต้ บ้านสันใต้ หมู่ท่ี 8 
หมู่ที่ 9 ต าบลสันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,980,000 

      

โครงการปรับผิวถนนโดยการ ปูทับ 
(Overlay) ด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บริเวณถนนบ้านป่าไผ่ (หน้าวัด
แช่ช้าง ไปทางโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เท
พนานุกุล)) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ท่ี 7 
ต าบลแช่ช้าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

0.00 0.00 18,500.00 500,000.00 0 % 500,000 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 999,116.00 1,493,380.67 3,118,700.00 13,515,000.00     12,843,000 

รวมงบลงทุน 999,116.00 1,493,380.67 3,221,200.00 13,698,000.00     12,843,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอสันก าแพง 

0.00 0.00 109,589.94 120,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 109,589.94 120,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 109,589.94 120,000.00     0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,052,329.76 2,274,501.14 4,088,801.06 14,853,000.00     13,878,000 

งานสวนสาธารณะ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุการเกษตร 75,550.00 91,558.68 132,170.00 91,000.00 -45.05 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 75,550.00 91,558.68 132,170.00 91,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 75,550.00 91,558.68 132,170.00 111,000.00     70,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 75,550.00 91,558.68 132,170.00 111,000.00     70,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,305,289.75 6,460,154.31 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 9,180.00 20,000.00 0 % 20,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 1,425,100.00 1,500,000.00 0 % 1,500,000 

      ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ 0.00 0.00 6,985,500.00 7,041,800.00 0.12 % 7,050,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการ Big Cleaning Day 0.00 4,360.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการคลองสวยน้ าใส 11,160.00 720.00 5,019.00 0.00 0 % 0 

      โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 45,400.00 13,360.00 70,198.00 100,000.00 0 % 100,000 

      โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 9,660.00 1,095.00 3,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา
สิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 358,846.73 409,646.93 500,439.65 650,000.00 0 % 650,000 

รวมค่าใช้สอย 6,730,356.48 6,889,336.24 8,998,436.65 9,351,800.00     9,360,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 1,800.00 9,804.00 8,404.00 150,000.00 0 % 150,000 

    วัสดุก่อสร้าง 21,127.00 0.00 4,250.00 30,000.00 0 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 61,407.55 56,263.20 138,683.00 150,000.00 0 % 150,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 626,868.00 665,579.60 610,767.22 700,000.00 0 % 700,000 

    วัสดุการเกษตร 3,515.00 1,740.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 28,621.00 43,875.00 39,060.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุอื่น 3,345.00 0.00 1,100.00 5,000.00 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 746,683.55 777,261.80 802,264.22 1,115,000.00     1,115,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 20,306.92 20,400.86 24,209.88 30,000.00 0 % 30,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 8,228.30 8,859.60 8,859.60 15,000.00 0 % 15,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,535.22 29,260.46 33,069.48 47,000.00     47,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบด าเนินงาน 7,505,575.25 7,695,858.50 9,833,770.35 10,513,800.00     10,522,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0 % 19,000 

      ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ์

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 25,500.00 0.00 47,500.00     39,000 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -95.83 % 20,000 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 480,000.00     20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบลงทุน 0.00 25,500.00 0.00 527,500.00     59,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,505,575.25 7,721,358.50 9,833,770.35 11,041,300.00     10,581,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,087,766.59 18,265,589.60 22,125,489.93 35,120,600.00     33,743,100 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 77,000.00 97,400.00 15.4 % 112,400 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและ
ขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

0.00 15,371.00 19,290.00 0.00 0 % 0 

      

กิจการจัดต้ังลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชน
โครงการหนึ่งต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์การจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน"สันก าแพงสานศิลป์
ถิ่นหัตถกรรม" 

451,600.00 398,200.00 417,060.00 500,000.00 0 % 500,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 

10,443.00 4,665.00 3,461.00 20,000.00 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

27,022.00 0.00 18,240.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส ์ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน  
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -62.5 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      

โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการช่วยเหลือจ้างงาน
และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

0.00 0.00 0.00 49,500.00 -100 % 0 

      
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน 

28,482.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

8,265.46 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000 

      
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 48,248.50 43,932.00 100,000.00 0 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากร
กลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) เทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000 

      โครงการบริการตรวจประเมินความพิการ
ในชุมชน 

8,406.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมอาชพีเพื่อเพิม่รายได้
ให้แก่คนพิการ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

      โครงการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 462.00 46,200.00 96,050.00 120,000.00 0 % 120,000 

      
โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน
แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

0.00 0.00 38,661.00 0.00 0 % 0 

      โครงการส ารวจข้อมูลท่ีจ าเป็นของ
เทศบาล 

2,809.00 0.00 0.00 10,500.00 185.71 % 30,000 

      

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.สถ.) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและ
การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้และศกึษาดูงาน
แก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

0.00 19,700.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมค่าใช้สอย 537,489.46 532,384.50 713,694.00 1,197,400.00     1,045,400 

รวมงบด าเนินงาน 537,489.46 532,384.50 713,694.00 1,197,400.00     1,045,400 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0 

      ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0.00 16,050.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 16,050.00 700.00 27,800.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 16,050.00 700.00 27,800.00     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสัน
ก าแพงตามโครงการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0 

    เงินอุดหนุนเอกชน 484,000.00 484,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 503,000.00 506,000.00 0 % 506,000 

      อุดหนุนเยาวชน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 524,000.00 524,000.00 563,000.00 546,000.00     546,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 524,000.00 524,000.00 563,000.00 546,000.00     546,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,061,489.46 1,072,434.50 1,277,394.00 1,771,200.00     1,591,400 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,061,489.46 1,072,434.50 1,277,394.00 1,771,200.00     1,591,400 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

0.00 77,252.00 88,846.90 150,000.00 -33.33 % 100,000 

      
โครงการแข่งขันกฬีาเปตองเชื่อม
ความสัมพันธ์ชุมชน 

14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน สัน
ก าแพงยูธคัพ 

29,845.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการแข่งขันฟุตบอลสันก าแพงยูธคัพ 0.00 0.00 39,593.00 50,000.00 0 % 50,000 

      
โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาล
ต าบลสันก าแพงคัพ 

0.00 0.00 29,925.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกฬีาสู่ความ
เป็นเลิศ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกฬีาและ
นันทนาการ 

59,103.00 28,220.00 13,047.00 150,000.00 -33.33 % 100,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 23,045.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 126,793.00 105,472.00 171,411.90 370,000.00     280,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 61,142.00 13,644.00 36,060.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 61,142.00 13,644.00 36,060.00 50,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 187,935.00 119,116.00 207,471.90 420,000.00     330,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์กีฬา               

      ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 123,400.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ประจ าหมู่บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 3 ต าบล
ทรายมูล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 73,800 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 123,400 

      ค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0 

      ค่าซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 0.00 77,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าซื้อเครื่องออกก าลังกายในร่ม 94,700.00 0.00 46,973.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 110,700.00 77,000.00 46,973.00 208,400.00     197,200 

รวมงบลงทุน 110,700.00 77,000.00 46,973.00 208,400.00     197,200 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 298,635.00 196,116.00 254,444.90 628,400.00     527,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี 44,923.00 43,591.60 44,460.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 144,904.00 147,020.00 206,075.00 185,000.00 -18.92 % 150,000 

      โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

      โครงการวันขึ้นปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      โครงการวันเข้าพรรษา 29,286.00 25,485.00 27,387.00 30,000.00 0 % 30,000 

      

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

0.00 0.00 35,730.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 

      
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 0.00 23,539.50 24,984.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

      
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

      
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000 

      โครงการวันปิยะมหาราช 5,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นใน
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นใน
ชุมชน 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 199,984.00 199,925.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 7,100.00 322.54 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 464,097.00 443,561.10 593,636.00 622,100.00     650,000 

รวมงบด าเนินงาน 464,097.00 443,561.10 593,636.00 622,100.00     650,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 
18 นิ้ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600 

      
ค่าซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน ประจ างาน
ช่างศิลป์กองการศึกษา 

0.00 10,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

      
ค่าซื้อเครื่องมือก่อสร้าง ประจ างานช่าง
ศิลป์กองการศึกษา 

0.00 6,940.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      
ค่าซื้อเครื่องมือช่าง ประจ างานช่างศิลป์
กองการศึกษา 

0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      ค่าจัดซื้อเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,100 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ์

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 28,140.00 0.00 10,000.00     25,700 

รวมงบลงทุน 0.00 28,140.00 0.00 10,000.00     25,700 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 170,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสัน
ก าแพง 

0.00 0.00 170,000.00 170,000.00 0 % 170,000 

รวมเงินอุดหนุน 170,000.00 230,000.00 170,000.00 190,000.00     170,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 170,000.00 230,000.00 170,000.00 190,000.00     170,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 634,097.00 701,701.10 763,636.00 822,100.00     845,700 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 932,732.00 897,817.10 1,018,080.90 1,450,500.00     1,372,900 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    ค่าช าระหนี้เงินต้น 2,783,871.59 2,809,239.74 2,835,368.93 2,902,320.00 1 % 2,931,250 

    ค่าช าระดอกเบี้ย 367,515.22 309,784.01 253,110.48 431,100.00 -64.71 % 152,140 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 491,395.00 520,518.00 528,600.00 436,720.00 33.29 % 582,100 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 26,600.00 12.78 % 30,000 

    เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 23,862,800.00 25,332,400.00 27,516,400.00 31,000,000.00 4.09 % 32,269,200 

    เบ้ียยังชีพคนพิการ 4,370,400.00 4,996,000.00 4,769,600.00 5,000,000.00 20.1 % 6,004,800 

    เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 197,000.00 201,000.00 209,000.00 252,000.00 -4.76 % 240,000 

    ส ารองจ่าย 60,532.00 73,164.00 31,098.00 1,024,520.00 46.2 % 1,497,830 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 856,641.11 539,395.05 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 0.00 0.00 64,600.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000 

      
ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

0.00 0.00 130,902.36 138,920.00 2.84 % 142,870 

      
เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย 
เจ็บป่วย 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  0.00 0.00 21,920.00 0.00 0 % 0 

      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 330,000.00 330,000.00 0 % 330,000 

      เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 404,572.50 410,000.00 9.76 % 450,000 

    เงินช่วยพิเศษ 27,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

1,352,332.80 1,492,132.80 1,499,999.40 1,540,000.00 0 % 1,540,000 

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 8,832.00 8,832.00 8,832.00 8,840.00 0 % 8,840 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 112,092.00 112,092.00 112,092.00 601,200.00 -81.35 % 112,100 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รบับ านาญ 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมงบกลาง 34,504,911.72 36,394,557.60 38,716,095.67 44,222,220.00     46,391,130 

รวมงบกลาง 34,504,911.72 36,394,557.60 38,716,095.67 44,222,220.00     46,391,130 

รวมงบกลาง 34,504,911.72 36,394,557.60 38,716,095.67 44,222,220.00     46,391,130 

รวมแผนงานงบกลาง 34,504,911.72 36,394,557.60 38,716,095.67 44,222,220.00     46,391,130 
รวมทุกแผนงาน 

102,410,985.10 107,505,272.65 116,606,445.65 150,000,000.00     150,000,000 

 



 
 
 
 
 

•  แผนงำนบริหำรทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   150,000,000  บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น 
         

แผนงานบริหารงานทั่วไป         

งานบริหารทั่วไป รวม 19,225,800 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 13,433,100 บาท         
  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท         
  

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 756,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯลฯ 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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตร ี        
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล     
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯลฯ 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 

   

        
  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 216,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯลฯ 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 

   

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

   

        
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,361,100 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,675,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 272,400 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่    
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี  30 มกราคม 2558 
และเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่    
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 296,400 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 
7,000 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัด 
เทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง และเงินประจ า
ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ/หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล       
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 478,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจ าตามประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,
ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 

   

        
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,579,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ ท่ี 3) 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี13 สิงหาคม 2558 
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งบด าเนินงาน รวม 5,594,000 บาท         
  

ค่าตอบแทน รวม 1,096,800 บาท         
  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ านวน 750,000 บาท         
  

  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ต้ังไว้ 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   
เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจตราผู้ละเมิดข้อบังคับ ค่าส ารวจเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ค่าส ารวจความคิดเห็นหรือมีการวิจัย ฯลฯ เงินค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล การประเมินบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ฯลฯ ตามท่ีกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ก าหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
   

ประเภทเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ต้ังไว้ 40,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2558 

   

        
   

ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ต้ังไว้ 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปของ
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. 
ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 

   

        
  

  ประเภทค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

ต้ังไว้ 600,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระในการ
ด ารงต าแหน่ง ตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี  
31 พฤษภาคม 2560 และมท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  
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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 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 196,800 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)         
พ.ศ.2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศกึษาและคา่เล่าเรียน 

   

        
  

ค่าใช้สอย รวม 2,459,200 บาท         
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,239,200 บาท     
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 50,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต จัดท าแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

            
ค่าต่ออายุโดเมนเนมและพื้นท่ีเว็บไซต์ ต้ังไว้ 5,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่ออายุโดเมนเนมและพื้นท่ีเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 900,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารส านักงาน/
ติดต้ังสเปรย์ปรับอากาศห้องน้ าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันก าแพง 
อาคารบริการประชาชนและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือท่ี  
มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        
   

ค่าเช่าทรัพย์สิน ต้ังไว้ 56,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาล เช่น ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว.254 ลงวันท่ี 
15 มกราคม 2563 

   

        
    

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าธรรมเนียม ต้ังไว้ 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ศาล การอุทธรณ์ ค่าปิดหมาย ค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล ค่าจ้าง
ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        

    ค่าบริการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน ต้ังไว้ 115,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการและบ ารุงรักษา ในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา

ระบบคอมพิวเตอร์ในงานทะเบียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   

        

    ค่าประกันรถส่วนกลาง ต้ังไว้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตาม พรบ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   

        

    ค่าสมัครสมาชกิวารสารท้องถิน่และราชกิจจานุเบกษา ต้ังไว้ 3,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นและราชกิจจานุเบกษา 

หนังสือพิมพ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 155,000 บาท     
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ พิธีทางศาสนา โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ัง
ประมาณการไว้ 

   

        
  

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน     
เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ   
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของ
งบประมาณปีท่ีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

ต้ังไว้ 25,000 บาท 
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆและค่าบริการอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 

   

        
  

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ งานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ต้ังไว้ 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

        
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 1,035,000 
 

        
   

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจาก
การปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา จ านวน 10,000 บาท     

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

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  
ท่ีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสมัมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการและหน่วยงานอื่นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557   

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน   
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
   

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา        
พานพุ่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
   

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 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 29 ล าดับท่ี 1 
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง จ านวน 20,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย แผ่นพับ ในการประชาสัมพันธ์    
การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิก
วุฒิสภาและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 และหนังสือท่ี 
มท 0808.2/ว 1705 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 29 ล าดับท่ี 2  

   

       
   

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 500,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระในการด ารงต าแหน่ง ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ,หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 3675         
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลงวันท่ี     
20 มีนาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 5 หน้าท่ี  2 ล าดับท่ี 1 

   

       
   

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตามท่ีคณะ 
รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามท่ีกระทรวง 
มหาดไทยเสนอก าหนดให้วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย 
เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้น  
เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือก าเนิดของ  
การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลต าบล   
สันก าแพงรวมท้ังประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมพิธี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 30 ล าดับท่ี 4 

   

        
   

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารและ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน 

จ านวน 25,000 บาท 
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารและประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร คา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 32 ล าดับท่ี 8 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล 
เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชนตามกรอบภารกิจ 
5 ด้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ท่ี มท 0804.5/ว 1165 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 31 ล าดับท่ี 7 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบล     
สันก าแพง 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ตามอ านาจหน้าท่ี เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลประชาชนท่ีขอ 
รับความช่วยเหลือจากการส ารวจและรับลงทะเบียน กรณีเกิดสาธารณภัย
ในพื้นที่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มรีายได้น้อย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลสันก าแพงพิจารณา รวมทัง้การติดตาม
ผลการด าเนินการช่วยเหลือ การรายงานผล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 33 ล าดับท่ี 12 และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 

   

        
   

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 40,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รายงานผลการด าเนินงาน   
และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี เอกสารข่าวแจก จดหมายข่าว 
รายปักษ์ จัดการข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านไลน์กรุ๊ป เพื่อติดต่อ 
สื่อสารกับผู้น าชุมชนในการรายงานผลกิจกรรม เพื่อส่งเป็นข่าวสร้างการ
รับรู้สู่ประชาชนโดยตรง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 33      
ล าดับท่ี 10  
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โครงการอบรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการ
จัดท าเอกสารประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 30 ล าดับท่ี 5 

 
 
 
 
 
  

 

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 140,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     
ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน /รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ส าเนา ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียงท่ีติดต้ังชุมชนในเขต
เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
และ หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท         
  

วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืม     
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด า กระดานไวท์บอร์ด       
แผ่นป้ายต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่างๆ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ ส านักงานเทศบาล หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆฯลฯ    
เพื่อใช้ในกิจการสภาเทศบาล การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ  จัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล งานพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน
ราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบภายใน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ล าโพง, ไมโครโฟน, ขาต้ัง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

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 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่องส าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด    
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือ ท่ี  
มท 0808.2/ว 254  ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 90,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด - เปิดแก๊ส, มิเตอร์น้ า, มิเตอร์
ไฟฟ้าฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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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 254  ลงวันท่ี 15 มกราคม 
2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงานฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 180,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในส านักงาน ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังคู่สายโทรศัพท์
ส านักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 80,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 38,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าบริการเพื่อท าเว็บไซด์ 
(Web Site) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ คา่ระบบสื่อสารการใช้
วงจร DSL VPN ส าหรับใช้เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของงานทะเบียนราษฎรเป็นรายเดือน ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร และระบบสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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งบลงทุน รวม 128,700 บาท         
  

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 78,700 บาท         
  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   

        
   

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน 47,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ มี USB PORT, 
SD CARD MP3 มีวิทยุ AM/FM มีระบบป้องกัน (Overload 
Protection) ตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 KHz  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
23,500 บาท งบประมาณ 47,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ี   
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตม่ีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ส าหรับใช้ประจ าเสียงตามสายของชุมชน หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 4 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้
ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดและมีก าลังขยายเสียงต่ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขยายเสียงประจ าหมู่บ้านให้ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาด และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง 
ที ่167/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 102 ล าดับท่ี 1 

   

        
  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   

        
   

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 5,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท งบประมาณ 5,200 บาท เพื่อใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานของงานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด โดยจัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม       
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 44 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2      
(38 หน้า/นาที) 

จ านวน 15,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi มคีวามเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
38 หน้าต่อนาที (ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้          
มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000   
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้      
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท งบประมาณ 15,000 บาท เพื่อใช ้
ปฏิบติังานประจ าส านักปลัด โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี             
12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 46 

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 11,500 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และระเบียบ
หนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   

  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   
        
  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท        
   

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 50,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
เช่น อาคารส านักงานเทศบาล อาคารบริการประชาชน อาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว
1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท         
  

รายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท         
  

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 50,000 บาท 

    
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง เพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

   

        
 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท         
  

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท         
  

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จ านวน 20,000 บาท         
   

อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่ปูคา ต้ังไว้ 20,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และประกาศก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5836 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/2045 ลงวันท่ี 
11 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 
36 ล าดับท่ี 16   

   

        

 
 
 
 



 
 
 
 
 
•  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ

ภำยใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

งานเทศกิจ รวม 533,500 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 458,500 บาท         
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 458,500 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 315,800 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่            
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม
2559 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 22,700 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ      
การให้พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        

 
 
 
 



หน้า  25/107  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท         

  
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท         

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท         

    ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ  

หรืองานท่ีมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  

   

        
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงป้าย วัสดุอุปกรณ์ส าหรับปิดป้ายประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท         
  

วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาน
ด า สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯเพื่อใช้ในงานเทศกิจ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์   
เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉินยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซินดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือ ท่ี  มท 0808.2/ว 255 
ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าสี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ       
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี        
27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   



หน้า  26/107 
 
            

 
          

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,781,350 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 2,597,900 บาท         
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,597,900 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 324,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 560,600 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ ลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจ าตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

   

        
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,603,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,300 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 

งบด าเนินงาน รวม 1,975,000 บาท         
  

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท         
  

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน  
การปฏิบัติหน้าท่ีของ อปพร.ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

   

 



หน้า  27/107   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศกึษาและคา่เล่าเรียน 

   

        
  

ค่าใช้สอย รวม 1,315,000 บาท         
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 505,000 บาท         

    ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน คา่จ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        

     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 5,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าป้ายไวนิล ค่าจัดท าสติกเกอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์

การด าเนินกิจกรรมงานหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
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 ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือ 
เข้ารับการอบรมสมัมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   



หน้า  28/107    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท     

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

   

        
   

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี จัดท าแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทบทวนปรับปรุงแผนฯ และฝึกซ้อมแผนฯ ให้
เป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนด ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 77 ล าดับท่ี 3 

   

        
   

โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล จ านวน 500,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารและจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าต าบล ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา่จัดซื้อวัสดุ ส าหรับผู้ปฏิบัติการ ค่าวัสดุ
การแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือ  
ท่ี มท 0891.3/ว 658 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 และหนังสือท่ี มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่78 ล าดับท่ี 7 และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 

   

        
   

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวินัยและความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
การติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้ง และป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
ป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ี จัดต้ัง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดเวทีประชาคม
ในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเสี่ยงในชุมชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบริเวณ
จุดเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.5/1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557  
และหนังสือท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือท่ี 
มท 0808.2/ว 3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือท่ี  
มท 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่78 ล าดับท่ี 4 
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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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
หน้าท่ี 79 ล าดับท่ี 8 

   

        
   

โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการบรกิารระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จ านวน 15,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลสันก าแพง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการฝึกอบรมฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 6 

   

        
   

โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

จ านวน 15,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย 
เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ  
เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย ทุก 3 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 78 ล าดับท่ี 5 

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
     

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษารายเดือน /รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ า เลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 
15 มกราคม 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 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 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down) ล าโพง  ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษทิชชูห้องน้ า ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ าจานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อน   
กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/    
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่องส าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนงัสือ ท่ี มท 
0808.2/ว 255 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563  

   

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐานฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่  
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 70,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการดับเพลิง เช่น ชุดหมี เสื้อกั๊ก
สะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ชุดปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน 
ตามหน้าท่ี ชุด อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของเทศบาล 
ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก และรองเท้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ข้อ 6) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงเคมี จ านวน 23 ถัง สลิง ผ้าใบ 
ตัวเซฟ เชือกโรยตัว ท่อดูดน้ า หัวฉีดน้ า สายดับเพลิง หัวต่อ ข้อต่อเครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น แถบกั้นเขตห้ามเข้าสะท้อนแสง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท         
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ในการติดต่อราชการในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   

       
 งบลงทุน รวม 208,450 บาท         

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 208,450 บาท         

  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง            
   

ค่าจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง จ านวน 35,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 ถัง พร้อมขาต้ัง จ านวน 
10 ชุดๆ ละ 3,500 บาท งบประมาณ 35,000 บาท ครุภัณฑดั์งกล่าว       
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็น ต้องใชใ้นการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
โดยติดต้ังตามจุดเสี่ยงภายในชุมชน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์โดยคณะกรรมการพจิารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 167/2563  ลงวันท่ี       
8 กรกฎาคม 2563 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ท่ี 5 หน้าท่ี 
15 ล าดับท่ี 1    
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            

   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์    
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท มีความ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในปฏิบัติติงานประจ างานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลสันก าแพง โดยจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 ข้อ 42 

   

 
  ครุภัณฑ์การเกษตร            

   ค่าจัดซื้อปั้มแช่ (ไดโว่)  จ านวน 13,800 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มแช่ (ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,900 
บาท งบประมาณ 13,800 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะ
และราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 167/2563   
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563  ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด 
จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 15 ล าดับท่ี 2 

   

    
 

   

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            

   ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน  จ านวน 5,350 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมก๊าซออกซิเจน ขนาด 6 คิว   
จ านวน 1 ถัง งบประมาณ 5,350 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้ประจ ารถกู้ชีพ ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง       
ท่ี 167/2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563  ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 15 ล าดับท่ี 3 
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  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่       
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และระเบียบ
หนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

   

        
        

 



 
 
 
 
 

•  แผนงำนกำรศึกษำ 
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แผนงานการศึกษา         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 14,911,100 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 3,206,600 บาท         
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,206,600 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,177,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 71,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ       
การให้พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย  
เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559        
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 807,300 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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งบด าเนินงาน รวม 1,042,000 บาท         
  

ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท         
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 85,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน   
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

   

        
  

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศกึษาและคา่เล่าเรียน 

   

        
  

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท       
 

 
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 220,000 บาท         
   

 ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 220,000 บาท     
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ังประมาณ
การไว้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 37/107 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 
 

220,000 
 

        
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ฯลฯ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก คา่ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

        
   

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด 
ประกวดทักษะ การแสดงนิทรรศการและการแสดงต่างๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ เป็นค่าจัดซื้อของเล่น ตุ๊กตา ของขวัญ รางวัล ขนม ลูกโป่ง อาหาร 
เครื่องดื่ม ป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์เด็กเล่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
ในการจัดเตรียมงาน สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 94  
ล าดับท่ี 9 

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง         
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร          
ชั้นวางของ พัดลม อ่างล้างจาน เครื่องท าน้ าเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียงฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี  
15 มกราคม 2563 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 38/107   
ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท         

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท     

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษต่างๆ ตะแกรง ชั้นวางเอกสาร 
กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานด า กระดานไวท์บอร์ด   ป้าย ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน แผงกั้นห้อง (Partition) 
เครื่องเขียน สมุด ซองจดหมาย คลิปบอร์ด สิ่งพิมพ์ ธงต่างๆ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น สายไฟ สายไมล์ สายล าโพง หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 
แบตเตอรี่แห้ง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ 
หม้อแปลงไฟฟ้า ไมล์ลอย เครื่องชาร์ท ถ่าน ล าโพง ล าโพงสนาม ไมโครโฟน 
ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องเล่นดีวีดี พัดลม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ าด่ืม ถ้วย จาน 
ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถาด น้ าดื่ม ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการงานกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มถิุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย เครื่องเจียร์ 
เครื่องตัดเหล็ก ไขควง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มถิุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ ว 
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่องส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 , หนังสอืกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2563 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าเขียนป้าย เชือก ค่าล้างอัดรูป 
แฟลช เลนส์ ขาต้ังกล้องฯลฯ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง และการประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

      
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD/CD-RW ดิสก์เก็ต แผ่นโปรแกรมต่าง ๆ ค่าตลับผง
หมึก คีย์บอร์ด เม้าส์ เครื่องส ารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการ
กองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 
งบลงทุน รวม 10,000 บาท         

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่         
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และระเบียบ
หนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,652,500 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุน รวม 10,652,500 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 10,652,500 บาท       
 

 
  

1) อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

ต้ังไว้ 10,456,000 บาท 
    

เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพงในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 
จ านวน 200 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ.2563 หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563     
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 95 ล าดับท่ี 14  

   

    
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง 

   
    

 (1) โรงเรียนบ้านสันก าแพง จ านวน 2,040  คน เป็นเงิน 8,160,000  บาท 
  

    
 (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จ านวน   174  คน เป็นเงิน   696,000  บาท 

  
    

 (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย จ านวน   134  คน เป็นเงิน   536,000  บาท 
  

    
 (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง จ านวน    58  คน เป็นเงิน   232,000  บาท 

  
    

 (5) โรงเรียนวัดทรายมูล จ านวน    53  คน เป็นเงิน   212,000  บาท 
  

    
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

   
    

  (1) โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์ จ านวน 155 คน  เป็นเงิน 620,000 บาท 
  

        
  

2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง ต้ังไว้ 196,500 บาท     
เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 95 ล าดับท่ี 15 
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครัง้ท่ี 1 

   

    
(1) โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

   
    

      - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียน        
บ้านสันก าแพง จ านวน 47,000 บาท 

   

    
(2) โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์ 

   
    

      - โครงการพัฒนาวงดุริยางค์ จ านวน  20,000  บาท 
   

    
(3) โรงเรียนบา้นแช่ช้าง 

   
    

      - โครงการอนุรักษ์ดนตรีพืน้บ้านล้านนา  จ านวน  20,000  บาท 
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(4) โรงเรียนวัดบ้านน้อย 

   
    

      - โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี 
และนาฏศิลป์  จ านวน 29,500 บาท 

   

    
(5) โรงเรียนวัดสันโค้ง 

   
    

      - โครงการจัดท าสื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ   จ านวน 25,000 บาท 

   

    
(6) โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 

   
    

      - โครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมืองและการตี
กลองสะบัดชัย จ านวน  25,000  บาท 

   

    
(7) โรงเรียนสันก าแพง 

   
    

      - โครงการแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                
จ านวน  30,000  บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,870,790 บาท       
 

 
 

งบบุคลากร รวม 3,466,500 บาท       
 

 
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,466,500 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,532,800 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริม    
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  
มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   

        
  

เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ ให้แก่ พนักงานครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง และพนักงานครู (ครูผู้ดูแลเด็ก)  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง  
คนละ 3,500 บาท ต่อเดือน จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 2070 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซกัซ้อมแนวทาง การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 627,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาวและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/
ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุน
ท่ัวไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 96,500 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ท่ี  
มท 0809.4/ว 2042 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงิน
อุดหนุนท่ัวไปเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว 2070 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี  
30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบด าเนินงาน รวม 7,851,700 บาท         
  

ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท         
  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 2,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  

   

        
  

ค่าใช้สอย รวม 2,241,100 บาท         
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 480,000 บาท         
   

ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 480,000 บาท     
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานในการท าสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่การ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑห์รือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 
2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   

        
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 
 

1,519,800 
 

        
   

โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้งและกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาระดับอนุบาล 3 เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าเช่าชุดการแสดง คา่แต่งหน้าท าผม ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เตรียมงาน การจัดงานและค่าจัดท าสูจิบัตร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 91   
ล าดับท่ี 2 
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โครงการแข่งขันกฬีานักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกฬีาอนุบาลสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาวและศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
ของท่ีระลึก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ       
ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 ล าดับท่ี 3   

   

        
   

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี จ านวน 60,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู       
คา่สมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของท่ีระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 91 ล าดับท่ี 1 

   

        
   

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ  
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 94   
ล าดับท่ี 10   
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โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสง่เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ             
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 94 ล าดับท่ี 11   

   

        
   

โครงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสง่เสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็ก
ปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 ล าดับท่ี 4   

   

        
   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,566,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง        
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563  

   

  
(1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสันก าแพง 
ต้ังไว้ 963,160 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

   

       - คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา       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  
       - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  จ านวน 21,000 บาท  

     (โรงเรียน 15,000 บาท , ครูแกนน าโรงเรียน 1 คน 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน  3,000  บาท)     
   - ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด อปท. จ านวน  448,000  บาท 
     (อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน  112 คน) 

  

    
   - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 190,400 บาท 
     (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จ านวน 112 คน) 
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   - ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 22,400 บาท 
     (คนละ 200 บาท/ปี จ านวน 112 คน) 

  

    
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 22,400  บาท 
     (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จ านวน 112 คน) 

  

    
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน  33,600 บาท 
     (คนละ 300 บาท/ปี จ านวน 112 คน) 

  

    
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 48,160 บาท 
     (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จ านวน 112 คน) 

  

    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/    
ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่92 ล าดับท่ี 5  

   

        
  

(2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว ต้ังไว้ 208,710 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

   
    

   - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 132,300 บาท 
     (อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน 27 คน) 

   

    
   - ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก (รายหัว) จ านวน  45,900 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 27 คน) 

   

       - ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  5,400  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ป ี จ านวน 27 คน) 

   

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  5,400  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 27 คน) 

   

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  8,100  บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 27 คน) 

   

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  11,610  บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 27 คน) 

   

    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/    
ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่93 ล าดับท่ี 6  
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(3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ต้ังไว้ 394,230 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

   
    

   - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 249,900  บาท 
     (อัตรามื้อละ 20  บาทต่อคน จ านวน 245 วัน 51 คน) 

   

    
   - ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก (รายหัว)  จ านวน 86,700 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 51 คน) 

   

       - ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  10,200  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ป ี จ านวน 51 คน) 

   

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  10,200  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 51 คน) 

   

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  15,300  บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 51 คน) 

   

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  21,930  บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 51 คน) 

   
    

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/    
ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่93 ล าดับท่ี 7 และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1  

   

        
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ พัดลม อ่างล้างจาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 
2563 
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ค่าวัสดุ รวม 5,518,600 บาท         

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล       
สันก าแพง เป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา สมุด แฟม้ สื่อโปสเตอร์ ธงชาติ 
ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น เครื่องเล่นวีซีดี ล าโพงสนาม สายไฟ ปลั๊กไฟ    
เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล    
สันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล
สันก าแพง เช่น จาน ถ้วย ช้อน ถาดหลุม แก้วน้ า แปรงฟัน ยาสีฟัน     
น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า อุปกรณ์ท าความสะอาด ผ้าเช็ดหน้า 
กระติกน้ าร้อน ขันน้ า ผ้าห่ม เบาะ ท่ีนอน หมอนหนุน น้ าดื่ม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   

        
  

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 5,373,600 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ        
เด็ก ป.1 - ป.6 ในเขตเทศบาล จ านวน 9 แห่ง  (ในอัตราคนละ 7.37 บาท/
วัน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหนังสือท่ี มท 0816.2/ว 
4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 

   

    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 93 ล าดับท่ี 8 
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครัง้ท่ี 1 

   

    
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน 260 วัน 

  
    

     (1) โรงเรียนบ้านสันก าแพง  จ านวน 2,040 คน  เป็นเงิน  3,909,100  บาท 
  

    
     (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง      จ านวน    174 คน  เป็นเงิน    333,500  บาท 

  
    

     (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย     จ านวน    134 คน  เป็นเงิน    256,800  บาท 
  

    
     (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง        จ านวน     58 คน  เป็นเงิน    111,200  บาท 

  
    

     (5) โรงเรียนวัดทรายมูล      จ านวน     53 คน  เป็นเงิน    101,600  บาท 
  

    
     (6) โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์  จ านวน 155 คน เป็นเงิน 297,100 บาท 

  



     หน้า 50/107 
     

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 260 วัน 
  

    
     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง  จ านวน 112 คน เป็นเงิน  214,700 บาท 

 
    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 260  วัน 
  

    
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว  จ านวน  27  คน  เป็นเงิน  51,800  บาท 

  
    

     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง  จ านวน  51  คน  เป็นเงิน  97,800  บาท 
  

        
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล   
สันก าแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดค าซาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ที่เมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองและหมดไป เช่น แผ่น CD/CD-RW เมมโมรี่ชิป สายเคเบิล เม้าส์ 
ฮาร์ดดิสก์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ล าโพงคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง    
ไมโครเอสดีการ์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล CD-DVD Drive ตลับหมึก
คีย์บอร์ด เม้าส ์Wireless USB Adapter แผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ External Hard Disk เครื่องส ารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะช า สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท         
  

ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลสันก าแพง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ฯลฯ  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการติดต่อราชการต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังคู่สายโทรศัพท์และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาวและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

  
งบลงทุน รวม 552,590 บาท       

 
 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,590 บาท         

  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

   
        
   

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จ านวน 2,590 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี สามารถเล่นแผ่น 
DVD/VCD/CD/WMA/MP3 มชี่องต่อ USB ส าหรับเล่นไฟล์เพลงและ
ภาพยนตร์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 2,590 บาท งบประมาณ 2,590 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์โดยคณะกรรมการพจิารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง  ท่ี 159/2563 ลงวันท่ี      
30 มิถุนายน 2563 ได้สืบราคาท่ีมีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ท่ี 5 หน้าท่ี 
15 ล าดับท่ี 4 

   

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 550,000 บาท         

  
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,519,800 

 
   

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรตีเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล    
สันก าแพง หมู่ท่ี 4 ต าบลสันก าแพง  

จ านวน 280,000 บาท 

 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง 4.00 - 10.50 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
463.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง 
เลขท่ี 19/2564 ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14    
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครัง้ท่ี 5 หน้าท่ี 
12 ล าดับท่ี 1 
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โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็กทางเข้า-ออก พร้อมประตูเล็ก โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลสันก าแพง หมู่ที่ 4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 120,000 บาท 

    ก่อสร้างประตูรั้วเหล็กทางเข้า-ออก จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 2.00เมตร พรอ้มประตูเล็ก
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เลขที่ 20/2564 ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลสนัก าแพง หมู่ท่ี 4 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัด
เชียงใหม่  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 2 

   

        
 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

  

   
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบการ
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ านวน 150,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 

   

 



 
 
 
 
 

•  แผนงำนสำธำรณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,850,330 บาท       
 

 
 

งบบุคลากร รวม 6,230,080 บาท       
 

 
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,230,080 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,845,900 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 118,500 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา   
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558  

   

        
  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 145,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เดือนละ 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 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 779,700 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจ า ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,ก.ท.  
และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 

   

        
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,131,900 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างท่ัวไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 156,180 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินอื่นๆ จ านวน 52,700 บาท     
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ 

   
    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน       
ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต.         
ท่ี มท 0809.5/ว 01 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และก.อบต. เรื่อง ประกาศก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนต าบล 

   

        
 

งบด าเนินงาน รวม 1,574,000 บาท         
  

ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท         
  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 72,000 บาท         
    

เพื่อจ่ายเป็นป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่ีได้รับค าสั่งช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 140,000 บาท         
   

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 130,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
   

ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา การบริการด้าน
สาธารณสุข ส าหรับแพทย์ พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข     
และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษส าหรับพยาบาล ค่าจ้างพิเศษ  
ค่าล่วงเวลาส าหรับแพทย์ พยาบาลรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข  
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานให้แก่ 
เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3617    
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2537 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 
เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)         
พ.ศ. 2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศกึษาและคา่เล่าเรียน 

   

        
  

ค่าใช้สอย รวม 815,000  บาท   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 470,000 บาท         

    
ค่าจ้างเหมาบริการ  ต้ังไว้ 400,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างพ่นยายุง
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลฯ, ศูนย์ส่งเสริม
และบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชมุชนวัดโรงธรรมสามัคคี, ท่ีสาธารณะ      
การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริม
และฟื้นฟู ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

            
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้  

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ตามจ านวนสุนัข/แมว ท้ังท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการส ารวจ ตัวละ 6 บาทต่อปี ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
 

   

   
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 50,000 บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดท า เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทย ุจัดท าแผ่นพิมพ์
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 

 
150,000 

 
        
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการหรือเขา้รับการอบรมสมัมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)     
พ.ศ.2559 

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 35,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ท่ีจัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2557   

   

        
   

โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม.  จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ รณรงค์ ประชา 
สัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการควบคุมป้องกันโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพ แก่ อสม. แกนน าสุขภาพ และผู้น าชุมชน เป็นค่าวัสดุ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 82 ล าดับท่ี 1 

   

        
   

โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บรโิภค จ านวน 40,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัส
อาหาร และตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและน้ าอุปโภคและบริโภค       
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง คา่วิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าชุดตรวจสาร
ปนเป้ือนในอาหารและน้ าอุปโภคและบริโภคและคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 83 ล าดับท่ี 3 

   

   
โครงการ การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง จ านวน 20,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้แกญ่าติและผู้ดูแล 
ผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง เยี่ยมบ้าน เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ท่ี 5 หน้าท่ี 
14 ล าดับท่ี 2 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ    
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง  คา่ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม การส ารวจประชากรสัตว์เลี้ยง กิจการการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
หน้าท่ี 87 ล าดับท่ี 12  

   

   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว จ านวน  60,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์           
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และหนังสือท่ี มท 08080.2/ว 0803 ลงวันท่ี          
6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5  
หน้าท่ี 14 ล าดับท่ี 2 

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     
ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษารายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพ่นหมอกควัน ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี  
15 มกราคม 2563 

   

    
 
 
  

   

     



หน้า 58/107 
       

ค่าวัสดุ รวม 355,000 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 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ เบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรังหินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 250,000 บาท  

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุม  
โรคพษิสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจ านวนประชากรสุนัข/แมว ท้ังท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการส ารวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรค       
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ เวชภัณฑ์และยา วัสดุอุปกรณ์ในการ   
รักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลท้ังในและนอกส านักงานและเป็นค่าใช้จ่าย   
ในการจัดซื้อน้ ายาก าจัดกลิ่น น้ ายาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายอะเบท น้ ายา
ก าจัดยุงลาย ยาคุมก าเนิด สารดับกลิ่น อีเอ็ม สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

   



      
หน้า 59/107   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท  

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท  

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

      
 

 
  

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 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        
  

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา บ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 
สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชนวัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   

 
งบลงทุน รวม 46,250 บาท         

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 46,250 บาท         

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน    

   ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน 3,300  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,300 บาท งบประมาณ 3,300 บาท ครภุัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ประจ ากอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์   
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 160/2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 

   

      
 



หน้า 60/107   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            

   ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงและเสยีง จ านวน 15,950  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงและ
เสียง 5 in 1 สามารถวัดความเข้มแสงสว่างได้ ตั้งแต่ 0 – มากกว่า   
10,000 ลักซ์ คุณลักษณะของแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน CiE จ านวน   
1 เครื่องๆ ละ 15,950 บาท งบประมาณ 15,950 บาท ครุภณัฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า รวมถึงการตรวจสอบเหตุ
ร้องเรียน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ที่ 160 / 2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้สืบราคาท่ีมี
การจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 

   

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            

   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด        
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000  บาท 
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
งบประมาณ 17,000 บาท เพื่อใช้ประจ ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลสันก าแพง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 ข้อ 6 

 
 
 
 
 
 
  

 

      
   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 
จ านวน 7,500  บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท 
งบประมาณ 7,500 บาท เพื่อใช้ประจ ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลสันก าแพง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 ข้อ 50 

   

        

   ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800V จ านวน 2,500  บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800V จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 2,500 บาท งบประมาณ 2,500 บาท เพื่อใช้ประจ ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสันก าแพง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 
12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 62 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,000 บาท       
 

 
 

งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท         
  

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท         
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 
 

90,000 
 

        
   

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จ านวน 45,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ สื่อประชาสัมพนัธ์ แจก
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
ตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อ แก่ อสม. ผู้น าชุมชน ประชาชน
ท่ัวไป ผู้สูงอายุ และพระภิกษุสงฆ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร     
ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 83 ล าดับท่ี 2 

   

        
   

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และการแจกเอกสารแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ แก่ อสม. ผู้น าชมุชน ประชาชนทั่วไป แกนน าสุขภาพ 
เยาวชน และพระภิกษุสงฆ์ การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ HIV และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 84 ล าดับท่ี 5 

   

        
   

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
แก่ผู้ดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กและตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-5 ปี 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร คา่เอกสารสื่อแผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้าย 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 84 ล าดับท่ี 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุนเอกชน 
 

 
 

      
 

 
   

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จ านวน 460,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการชุมชน ให้แก่ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลสันก าแพง จ านวน 23 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 ล าดับท่ี 14 

 
 

 

        
    

ชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ 1 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านป่าเส้า หมู่ที ่1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการอบรมการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

      โครงการอบรม การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านป่าเหว หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเหว หมู่ที ่2 
ต าบลสันก าแพง  

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษร์ อัครราชกมุารี บ้านป่าเหว หมู่ที ่2 ต าบลสันก าแพง  

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านป่าเหว หมู่ที ่2 ต าบลสันก าแพง  

จ านวน 6,000 บาท 
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ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีบ้านเหล่า หมู่ 3 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านค าซาว หมู่ 4 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านค าซาว หมู่ที ่4 

ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านค าซาว หมู่ที ่4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านค าซาว หมู่ที ่4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสันเหนือ หมู่ที ่5 ต าบล     
สันก าแพง 

จ านวน 10,600 บาท 

     โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลสันก าแพง จ านวน 4,600 บาท 
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านสันเหนือ หมู่ที ่5 ต าบล   

สันก าแพง 
จ านวน 4,800 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของบ้านสันเหนือ หมู่ 6 

ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 6,500 บาท 
     โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ต าบลสันก าแพง จ านวน 7,000 บาท         
    

ชุมชนบ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 6,800 บาท 

     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,300 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  บา้นกาด หมู่ 7 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,900 บาท 
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ชุมชนบ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม   

บ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันใต้ หมู่ 8 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันใต้ หมู่ 9 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านสันไร่ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านสันไร่ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านสันไร่ หมู่ 10  
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันไร่ หมู่ 10 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One  

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านน้อย หมู่ 11 
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,500 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 
จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 6,000 บาท 
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     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านออน หมู่ 14 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 7,000 บาท 

        
    

ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ ต าบลสันก าแพง จ านวน 3  โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ 
จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ 

จ านวน 7,000 บาท 

     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ 

จ านวน 6,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 6,000 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 4,000 บาท 

     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 3,000 บาท 

     โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนมูล หมู่ 1  
ต าบลทรายมูล 

จ านวน 4,000 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดอนมูล หมู่ 1 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 3,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล จ านวน 4 โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 4,800 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบล
ทรายมูล 

จ านวน 4,300 บาท 

     โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน            
บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 7,600 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีในชุมชน บ้านสันโค้งใหม่  
หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 3,300 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล จ านวน 7,000 บาท 
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ต าบลทรายมูล จ านวน 5,500 บาท 
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     โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านป่าเป้า 
หมู่ 3 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 7,500 บาท 

             
ชุมชนบ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 

     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 5,500 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 5,000 บาท 

     โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 4,000 บาท 

     โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน            
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 5,500 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 6,000 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 6,000 บาท 

     โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต าบล
ทรายมูล 

จ านวน 8,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล จ านวน 5 โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล 
จ านวน 6,000 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบล
ทรายมูล 

จ านวน 4,000 บาท 

     โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 
ต าบลทรายมูล 

จ านวน 3,000 บาท 

     โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 
ต าบลทรายมูล 

จ านวน 4,000 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 3,000 บาท 
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ชุมชนบ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล จ านวน 6,200 บาท 
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทรายมูล หมู่ 7 ต าบลทรายมูล จ านวน 7,600 บาท 
     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุกในชุมชน บ้านทรายมูล หมู่ 7 

ต าบลทรายมูล 
จ านวน 6,200 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 6,200 บาท 
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 7,600 บาท 
     โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านป่าไผ่เหนือ

หมู่ 6 ต าบลแช่ช้าง 
จ านวน 6,200 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 
จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 6,500 บาท 

     โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 7,000 บาท 

        
    

ชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
     โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 

ต าบลแช่ช้าง 
จ านวน 6,200 บาท 

     โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 6,900 บาท 

     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 6,900 บาท 

        

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•  แผนงำนเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,214,100 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 6,245,600 บาท         
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,245,600 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,937,900 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 
2559 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่ พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง
เดือนละ 5,600 บาท จ านวน 1 ต าแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ  
1,500 บาท จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 19 
เมษายน 2559 

   

        
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 263,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจ าตามประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,ก.ท.  
และก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,621,200 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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.เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) 

   

        
  

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 253,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี2) 
ลงวันท่ี13 สิงหาคม2558 

   

        
 

งบด าเนินงาน รวม 2,775,000 บาท         
  

ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท         
  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างอาคารค่าตอบแทนช่าง 
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี  
6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 

   

        
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 160,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ 
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ท่ี มท 0809.3/ว 4 522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศกึษาและคา่เล่าเรียน 

   

        
  

ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท         
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,250,000 บาท         
    

ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 1,100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือท่ี 
มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563   

   

        

    ค่ารังวัดท่ีดินสาธารณะ  ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรังวัดท่ีสาธารณะ เป็นค่าธรรมเนียมใน

การโอนการรังวัดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการแบ่งแยกโฉนดท่ีดินของ
เอกชนชุมชนฯลฯ ท่ีอุทิศท่ีดินให้เทศบาล เพื่อจัดเป็นทางสาธารณะประโยชน์
หรือถาวรวัตถุต่างๆ ให้เทศบาลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
    

ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์  ต้ังไว้ 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอกระบายน้ า ล าน้ า ล าเหมืองสาธารณะภายในเขต
เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        

    ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ต้ังไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 
  

        
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาล  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับ 
การอบรมสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

    
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  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ  
ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        
  

ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท         
  

วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา ดินสอ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด     
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 255 ลงวันท่ี  
14 มกราคม 2563 

   

        
  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมวกช่าง หน้ากาก ถุงมือ ฯลฯ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าท่ี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด     
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด -เปิดแก๊ส, มิเตอร์น้ า, มิเตอร์
ไฟฟ้า ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน  รวม 193,500 บาท 



  
ค่าครุภัณฑ ์            

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   
        
   

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท มีความจ าเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในปฏิบัติงานประจ ากองช่าง โดยจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 ข้อ 12 

 
  

        
  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   

        
   

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จ านวน 19,000 บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ

สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอกสูบ     
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมดี จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท  
งบประมาณ 19,000 บาท มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว     
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2562 ฉบับเดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 5    

 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  74/107   
ครุภัณฑ์อื่น 

   
        
   

ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 52,500 บาท 



    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 
มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พร้อมเสา 4 นิ้ว สูง 3 เมตร จ านวน 3 ชุดๆ 
ละ 17,500 บาท งบประมาณ 52,500 บาท ครภุัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ติดต้ังบริเวณทางร่วมทางแยกในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพงซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภณัฑ์โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์ฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง     
ท่ี 171/2563 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 6  

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
        
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่      
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และระเบียบ
หนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 13,878,000 บาท         
 
งบด าเนินงาน รวม 1,035,000 บาท         

  
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท         

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท         

    
ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่าง ๆ หรืองานท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2563 

   

        
  

ค่าวัสดุ รวม 955,000 บาท         
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 250,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพรอ้มขา ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 700,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า 
เลื่อย ไขควง เทปวัดระยะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 



    
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆเช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 
งบลงทุน รวม 12,843,000 บาท         

  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            

  
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

   
        
   

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7        
(บริเวณต้นซอย จนถึงวัดจันทรวิโรจน์) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 533,000 บาท 

    ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 
0.60-3.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 571.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน  
ค.ส.ล. ขยายไหล่รวมไม่น้อยกว่า 734.00 ตารางเมตร ก่อสรา้งตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 1/2564 บริเวณซอย 7 (บริเวณ    
ต้นซอยจนถึงวัดจันทรวิโรจน์) บ้านป่าเส้า หมู่ที ่1 ต าบลสันก าแพง    
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 533,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14     
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 3     
ล าดับท่ี 1 
 

   

   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บริเวณซอย 7 (บริเวณต้นซอยจนถึงล าเหมืองสาธารณประโยชน์) บ้านป่าเส้า 
หมู่ที ่1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 419,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ความยาว 122 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 2/2564 บริเวณซอย 7 (บริเวณ    
ต้นซอยจนถึงล าเหมืองสาธารณประโยชน์) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต าบล     
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว ้419,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับท่ี 
14  พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 
หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 2    
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   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ จ านวน 284,000 บาท 



ซอย 2 (ป๊อก 3 สุขสมบูรณ์ หลังบ้านก านันเกรียงศักด์ิ) บ้านป่าเห็ว หมู่ที ่2 
ต าบลสันก าแพง 

    ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 
0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาว 76.00 เมตร เชื่อมต่อราง
ระบายน้ าของเดิม ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 
3/2564 บริเวณซอย 2 (ป๊อก 3 สุขสมบูรณ์ หลังบ้านก านันเกรียงศักดิ์) 
บ้านป่าเห็ว หมู่ที ่2 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  
ต้ังไว ้284,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 3 ล าดับท่ี 3    
  

   

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
(ข้างบ้าน ผอ.ชุมพล) บ้านเหล่า หมู่ท่ี 3 ต าบลสันก าแพง  

จ านวน 444,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร ขนาดความกว้าง          
2.40 – 3.80 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ความยาวรวม 30.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 4/2564 บริเวณ  
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ข้างบ้าน ผอ.ชุมพล) บ้านเหล่า หมู่ท่ี 3 
ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 444,000 บาท       
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 
ล าดับท่ี 13 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
ครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 1 
  

   

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บรเิวณถนนศรี    
สันก าแพง (ต่อจากเดิมบริเวณร้านอาหารบิ๊กโภชนา ไปจนถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์) บ้านค าซาว หมู่ที ่4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 463,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร หนา 0.12 เมตร ความลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 153.50 
เมตร. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 5/2564 
บริเวณถนนศรีสันก าแพง (ต่อจากเดิมบริเวณร้านอาหารบิ๊กโภชนา ไปจนถึง
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์) บ้านค าซาว หมู่ที ่4 ต าบลสันก าแพง อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 463,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14      
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ท่ี 5     
หน้าท่ี 4  ล าดับท่ี 6 

   

     หน้า  78/107 
      
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บรเิวณถนนศรี    จ านวน 752,000 บาท 



สันก าแพง (ต่อจากเดิมบริเวณปากซอย 1 ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณ 
ประโยชน)์ บ้านสันเหนือ หมู่ท่ี 5 ต าบลสันก าแพง 

    ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร หนา 0.12 เมตร ความลกึเฉลี่ย 0.43 เมตร ความยาวรวม 243.50 
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 6/2564 
บริเวณถนนศรีสันก าแพง (ต่อจากเดิมบริเวณปากซอย 1 ไปจนถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์) บ้านสันเหนือ หมู่ที ่5 ต าบลสันก าแพง อ าเภอ         
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 752,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14     
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 4     
ล าดับท่ี 7 
  

   

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์กลาง
หมู่บ้าน (ต่อจากรางระบายน้ าเดิม งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปทางสุสาน 
สันติวัน) ซอย 5/2 บ้านสันเหนือ หมู่ที ่6 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 840,000 บาท 

    ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร ขนาดความกวา้ง 1.00 เมตร 
ความลึก 1.20 -1.50 เมตร ความยาว รวม 100.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 7/2564 บริเวณล าเหมือง
สาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน (ต่อจากรางระบายน้ าเดิม งบประมาณปี 
พ.ศ.2563 ไปทางสุสานสันติวัน) ซอย 5/2 บ้านสันเหนือ หมู่ที ่6 ต าบล   
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 840,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับท่ี 
14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5  
หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 8   
  

   

   โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยการแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนนเทพบุตรซอย 2 (ทางเข้าวัดโรงธรรมสามัคคี) บ้านตลาด   
หมู่ท่ี 7 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 485,000 บาท 

    ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม    
214.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
1,070.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงชั้นรองพื้นทางเดิม พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง 
เลขท่ี 8/2564 บริเวณถนนเทพบุตรซอย 2 (ทางเข้าวัดโรงธรรมสามัคคี) 
บ้านตลาด หมู่ท่ี 7 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่    
ต้ังไว้ 485,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 5 ล าดับท่ี 9    

   

     หน้า  79/107 
 

   โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 2,980,000 บาท 



บริเวณถนนสายสันใต้ บ้านสันใต้ หมู่ที ่8 หมู่ที ่9 ต าบลสันก าแพง  
    ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    

ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 4.00-7.00 เมตร ความยาวรวม 
1,326.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
7,170.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เลขท่ี 9/2564 บริเวณถนนสายสันใต้ บ้านสันใต้ หมู่ที ่8 
หมู่ที ่9 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
2,980,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 11   
   

   

   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย  2  
(บริเวณต้นซอยจนถึงสะพาน ค.ส.ล.) บ้านน้อยหมู่ที ่11 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 241,000 บาท 

    ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 
0.20-1.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 419.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน 
ค.ส.ล. ขยายไหล่รวมไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร ก่อสรา้งตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 10/2564 บริเวณซอย  2  (บริเวณ
ต้นซอยจนถึงสะพาน ค.ส.ล.) บ้านน้อยหมู่ที ่11 ต าบลสันก าแพง อ าเภอ 
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 241,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14      
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 7     
ล าดับท่ี 12 
 

   

   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพ็ญกศุลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ท่ี 1 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 850,000 บาท 

    ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน     
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมรื้ออาคารเดิม ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 11/2564 บริเวณสุสานบ้าน
ดอนมูล หมู่ที ่1 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
850,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 13    
 
 

   

     หน้า  80/107 
 

   โครงการซ่อมสร้าง (เปลี่ยน) ฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดลอกราง จ านวน 275,000 บาท 



ระบายน้ า บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งบริเวณหน้า 
โรงขายเกลือ) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที ่2 ต าบลทรายมูล 

    ซ่อมสร้าง(เปลี่ยน) ฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร ขนาด  
0.50 x0.58 เมตร ความยาวรวมท้ังหมด 209.00 เมตร พร้อมขุดลอกราง
ระบายน้ า ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 
12/2564 บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งบริเวณหน้าโรงขาย
เกลือ) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที ่2 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 275,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5  หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 14    
 

   

   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพ็ญกศุลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง  หมู่ที ่4 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 850,000 บาท 

    ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก่อสรา้งตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง เลขท่ี 13/2564 บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า 
บ้านดง  หมู่ที ่4 ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 
850,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5  หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 15    
 

   

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านสันโค้งเก่า      
หมู่ที ่4 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 165,000 บาท 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาวรวม 64.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 224.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 14/2564 บริเวณ
ซอย 7 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที ่4 ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 376,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5  หน้าที ่8 ล าดับท่ี 
16 
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   โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ าเซาะตลิ่ง) บริเวณล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ (ต้ังแต่สะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าสุสาน) สุสานทรายมูล  

จ านวน 1,126,000 บาท 



บ้านทรายมูล หมู่ท่ี 7 ต าบลทรายมูล  
    ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ าเซาะตลิ่ง) หนา 0.25 เมตร ความสูง 

3 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบล  
สันก าแพง เลขท่ี 15/2564 บรเิวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์ (ต้ังแต่
สะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าสุสาน) สุสานทรายมูล บ้านทรายมูล หมู่ท่ี 7 ต าบล
ทรายมูล  อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 1,126,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับท่ี 
14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)  
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครัง้ท่ี 1 
 

   

   โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพญ็กุศลศพ) ค.ส.ล. 
1 ช้ัน บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที ่6 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 800,000 บาท 

    ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นท่ีใช้สอย 140.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 16/2564 บริเวณ
สุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ต้ังไว้ 800,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 9 ล าดับท่ี 19  
   

   

   โครงการปรับผิวถนนโดยการ ปูทับ (Overlay) ด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบ้านป่าไผ่  
(หน้าวัดแช่ช้าง ไปทางโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)) บ้านป่าไผ่กลาง  
หมู่ที ่7 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 480,000 บาท 

    ปรับผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.70-5.00 เมตร ความยาวรวม 163.00 
เมตร พร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ขนาดกว้าง 1.00-2.50 เมตร ความยาวรวม 120.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขยายไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 1,048.00 ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง เลขท่ี 17/2564 
บริเวณถนนบ้านป่าไผ่ (หน้าวัดแช่ช้าง ไปทางโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุ
กุล)) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที ่7 ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 480,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมครั้งท่ี 5  หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 20    

   

     หน้า  82/107 
 

   โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนศรีสันก าแพง 
(ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าวัดสันก าแพงหลวง ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณ- 

จ านวน 336,000 บาท 



ประโยชน์บ้านค าซาว) บ้านค าซาว บ้านสันเหนือ หมู่ที ่4 และหมู่ที ่5 ต าบล  
สันก าแพง    

    ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 0.10 – 0.46 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 236.00 
เมตร และช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 0.26 – 1.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 276.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ขยายไหล่รวมท้ัง 2 ช่วง ไม่น้อย
กว่า 405.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลสันก าแพง
เลขท่ี 18/2564 บริเวณถนนศรีสันก าแพง (ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าวัด
สันก าแพงหลวง ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณ ประโยชน์บ้านค าซาว) บ้านค า
ซาว บ้านสันเหนือ หมู่ที ่4 และหมู่ที ่5 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 336,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 
22    
 

   

   
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 
   

        
   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต่างๆ เช่น ถนน พนังกันดิน รางระบายน้ า และสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเขต
เทศบาลต าบลสันก าแพง ฯลฯ 

จ านวน 500,000 บาท 
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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         

    ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น จ้างเหมาตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 
15 มกราคม 2563  

   

        
  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท         
  

วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อสารเคมีท่ีใช้ในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะท่ีดินสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ริมแม่น้ า ล าคลอง สระน้ าริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภท
ต่างๆ พันธุ์สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด 
เชือก กะลามะพร้าว ดินด า กระถาง เพาะพันธ์ุ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก     
ตาข่ายป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,581,000 บาท         
 

งบด าเนินงาน รวม 10,522,000 บาท         
  

ค่าใช้สอย รวม 9,360,000 บาท 



        
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 8,570,000 บาท         

    ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 1,500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างพ่นหมอกควัน

ยาก าจัดยุง ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานท่ีศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล,   
ท่ีสาธารณะ การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู , ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ / ชุมชนวัด
โรงธรรมสามัคค ีฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        

     ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ  ต้ังไว้ 7,050,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ ค่าจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะท่ีศูนย์

การเรียนรู้ การจัดการขยะแบบครบวงจร หมู่ที ่๓ ต าบลสันก าแพงและน า
ขยะไปก าจัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        

     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดท าเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทย ุจัดท าแผ่นพิมพ์
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 
 

, 
 

        
   

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลดการใช้ คัดแยกขยะ ด าเนินการชุมชนปลอดขยะ 
การน าขยะไปใช้ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการบริโภคโดยไม่จ าเป็น ให้แก่ 
ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายชุมชน สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ 
การวางแผนการด าเนินงานร่วมกับแกนน าในชุมชน เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหาร 
ค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ค่าศึกษาดูงาน ค่านิเทศติดตามงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 70 ล าดับท่ี 100 
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โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 40,000 บาท 



    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมให้ความรู้ แก่นักเรยีน เยาวชน  
แกนน าชุมชนผู้สูงอายุ อสม. อถล. และประชาชนท่ัวไป เรื่องการดูแลรักษา
แหล่งน้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าเสีย การประหยัดน้ า โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสมัพันธ์การวางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรม
ร่วมกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เอกสาร ฯลฯ ค่าตอบแทนแกนน าในชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์ คา่ล่วงเวลา
ส าหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดล าน้ า เช่น จอบ มีด 
คราด และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 71 ล าดับท่ี 101  

   

        
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 650,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี  
15 มกราคม 2563 

   

        
  

ค่าวัสดุ รวม 1,115,000 บาท         
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ เบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 



    
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 700,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 255 ลงวันท่ี  
14 มกราคม 2563 

   

        
  

วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อสารเคมีท่ีใช้ในการ
ป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะ ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ริมแม่น้ า ล าคลอง สระน้ าริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ดอกไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภทต่างๆ      
พันธุ์สัตว์น้ า วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 
กะลามะพร้าว ดินด า กระถางเพาะพันธุ์ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ตาข่ายป้องกัน
แดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

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 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท         

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก 
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 

   

        
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในส านักงานศูนย์เรียนรู้การก าจัดขยะของเทศบาล 
ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดต้ังคู่สายโทรศัพท์
ส านักงานและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 
งบลงทุน รวม 59,000 บาท       

 
 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 39,000 บาท         

  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   
        
   

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จ านวน 19,000 บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ

สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ        
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
งบประมาณ 19,000 บาท มคีวามจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานประจ ากองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี 5 

 
  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และระเบียบ
หนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

      
หน้า  88/107         



  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท         

  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   
        
   

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต่างๆ เช่น โรงเรือนท าปุ๋ยหมัก ศูนย์ก าจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจ า 
ลานเทขยะ ฌาปนกิจสถาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

   

 



 
 
 
 
 
•  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง   

ของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,591,400 บาท         
 
งบด าเนินงาน รวม 1,045,400 บาท         

  
ค่าใช้สอย รวม 1,045,400 บาท         

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 112,400 บาท         

    ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 112,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือท่ี  
มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   

        
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 1,000,000 
 

        
   

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุมสัมมนาในการด าเนินการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ภายในเขตเทศบาลทั้ง 23 ชุมชน 
และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน โดยน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินความพอใจต่อการด าเนินงานของ
เทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 37 ล าดับท่ี 2 

   

        
   

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบพิบัติภัยธรรมชาติ
ท่ีเกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ภัยหนาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าท่ี 73 ล าดับท่ี 2   
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ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 90 
ล าดับท่ี 3 

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน  
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

จ านวน 30,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค และบริโภคให้แกร่าษฎรท่ียากจนและ
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เช่น คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุท่ียากจนไม่มีอาชีพ ขาดญาติคอยดูแล ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 73 ล าดับท่ี 3  

   

        
   

โครงการส ารวจข้อมูลท่ีจ าเป็นของเทศบาล จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานในการจัดเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นของเทศบาล
แก่ผู้น าชุมชน, กรรมการชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน อสม. นักเรยีนนักศึกษา 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 37 ล าดับท่ี 1  

   

        
   

โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการฝึกอบรมอาชีพและเสริมสร้างวิชาการ 
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัว 
การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร การอบรมท าน้ ายาล้างจาน การท าปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
แก่ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 ล าดับท่ี 1 
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โครงการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 120,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 ล าดับท่ี 2 

   

        
   

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จ านวน 20,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การจัดต้ังเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด    
การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนระดับต าบล ประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน   
โดยด าเนินงานร่วมกับสถานีต ารวจภูธรสันก าแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม คา่สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ี  
มท 0810.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 , หนังสือ ท่ี  
มท 0810.6/ว 1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 , หนังสือท่ี มท 
0810.6/ว 334 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 , หนังสือที่ มท 0810.6/ว 3188 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 และหนังสือท่ี มท 0816.3/ว 1331 ลงวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2563  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 73 ล าดับท่ี 1 

   

        
   

โครงการอบรมให้ความรู้และศกึษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

จ านวน 20,000 บาท 
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแกค่ณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 74 
ล าดับท่ี 5 
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โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 

จ านวน 30,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ เพื่อจัดต้ังศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 1 ศูนย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ท่ี มท.0810.6/ว2232 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 75 ล าดับท่ี 9 

   

   
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) เทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

จ านวน 13,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) 
ของเทศบาลต าบลสันก าแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.3/ว 1102 ลงวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ ท่ี มท 0810.3/ว 2378 ลงวันท่ี            
3 พฤศจิกายน 2558 เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 15 ล าดบัที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท         
  

เงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท         
  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 40,000 บาท         
   

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงตามโครงการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 
    

เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
สันก าแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้แก่ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอสันก าแพง โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 7 

   

        
  

เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 506,000 บาท         
   

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ต้ังไว้ 506,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหารงาน 
ของคณะกรรมการชุมชน ในการประชุมท าแผนชุมชน การสง่เสริมอาชีพ 
ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการกีฬา ให้แก่ กลุม่ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 23 ชุมชนๆ ละ 22,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 37 ล าดับท่ี 3 

   

    
หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง  โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 

   
    

หมู่ที่ 2 ต าบลสันก าแพง  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
  

    
หมู่ที่ 3 ต าบลสันก าแพง  โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 

 
    

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 
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    ชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์ โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนสันก าแพงปาร์ควิลล์     
หมู่ที่ 1 ต าบลทรายมูล      โครงการส่งเสริมการบริหารงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 

 
    

หมู่ที่ 2 ต าบลทรายมูล      โครงการบริหารงานชุมชนบ้านสันโค้งใหม่หมู่ที่ 2  
  

    
หมู่ที่ 3 ต าบลทรายมูล      โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 

 
    

หมู่ที่ 4 ต าบลทรายมูล      โครงการส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
  

    
หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล      โครงการพฒันาศักยภาพและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

  
    

หมู่ที่ 6 ต าบลทรายมูล      โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 
   

    
หมู่ที่ 7 ต าบลทรายมูล      โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการบริหารคณะกรรมการชุมชนบ้านทรายมูล 

 
    

หมู่ที่ 6 ต าบลแช่ช้าง        โครงการการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนบ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ท่ี 6 ด้านการบริหาร 
                                จัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน     
หมู่ที่ 7 ต าบลแช่ช้าง        โครงการสรา้งศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน 

 
    

หมู่ที่ 8 ต าบลแช่ช้าง        โครงการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ 
  

        

 



 
 
 
 
 
•  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม

และนันทนำกำร 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 527,200 บาท       

 
 

 
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท       

 
 

  
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท         

  
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 325,000 

 
        
   

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกฬีาและนันทนาการ จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ การส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการรวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 1  

   

        
   

โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 100,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 
"ฉ าฉาเกมส"์ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ฯลฯ ระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเตรียมงานและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 2  

   

        
   

โครงการแข่งขันฟุตบอลสันก าแพงยูธคัพ จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล (ยุวชน) สันก าแพงยูธคัพ 
เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ใบประกาศนียบัตร ของ
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
ของเทศบาลต าบลสันก าแพงเข้าร่วมการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 81 ล าดับท่ี 4 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท่ีช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี  
15 มกราคม 2563  

   

        
  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท         
  

วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาส าหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
สันก าแพง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเทนนิส 
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตันไ ม้เทนนิส ห่วงยาง เชือกกระโดด ดาบสองมือ 
ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 
งบลงทุน รวม 197,200 บาท       

 
 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 197,200 บาท       

 
 

  ครุภัณฑ์กีฬา    
        
   ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ประจ าหมู่บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 3 ต าบล

ทรายมูล 
จ านวน 73,800 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 4 รายการ 
งบประมาณ 73,800 ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง (แบบถีบ ดึง ยกตัว) จ านวน 1 ชุด  
งบประมาณ 18,900 บาท 
2) อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 18,900 บาท 
3) อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา เข่า (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,500 บาท 
4) อุปกรณ์บริหารแขน ขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 18,500 บาท  
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อบริการประชาชน ส าหรบัใช้ออก   
ก าลังกายประจ าหมู่บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 3 ต าบลทรายมูล ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะ
และราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ 159/2563   
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด 
จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม
ครั้งท่ี 5 หน้าท่ี 16 ล าดับท่ี  7 
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   ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
สันก าแพง 

จ านวน 123,400 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 6 รายการ   
งบประมาณ 123,400 บาท ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง (แบบถีบ ดึง ยกตัว) จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 18,900 บาท 
2) อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 18,900 บาท  
3) อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา เข่า (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,500 บาท 
4) อุปกรณ์บริหารแขน ขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จ านวน 1 ชุด  
งบประมาณ 18,500 บาท 
5) อุปกรณ์บริหารสะโพก หัวไหล่ (แบบโยกเดินสลับเท้าเพลาคู่) จ านวน    
1 ชุด งบประมาณ 19,800 บาท 
6) อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก (แบบถ่าง-หุบ ยกตัว) จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 29,800 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อบริการประชาชน ส าหรบัใช้ออก   
ก าลังกายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง ซึ่งสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง      
ท่ี 159/2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้สืบราคาที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้ง ท่ี 5 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 8 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 845,000 บาท       
 

 
 
งบด าเนินงาน รวม 650,000 บาท       

 
 

  
ค่าใช้สอย รวม 650,000 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 าเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 1 

   

        
   

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 าพิธี
ทางศาสนา ค่าจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี  
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีใช้ในการจัดเตรียม
งาน จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร และสูจิบัตร 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 2  
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ   
วันแม่แห่งชาติ 

จ านวน 45,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม เช่น    
ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ และฐานท่ีต้ัง ค่าธงสัญลักษณ์ค่าป้าย ค่าวุฒิบัตร     
ค่าโลร่างวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 3    
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครัง้ท่ี 1  

   

        
   

โครงการวันปิยะมหาราช จ านวน 5,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช เช่น  
คา่พระบรมฉายาลักษณ์และฐานท่ีต้ังธง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย 
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 4 

   

        
   

โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น     
ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและพิธีกรเงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล มงกุฎสายสะพาย ขันดอกไม้ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงวงดนตรี 
และมหรสพต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 ล าดับท่ี 5 

   

        
   

โครงการวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
เช่น ค่าจัดท าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 6 
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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 าสูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 7 

   

        
   

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ  เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีต้ัง 
ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียม
และตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด  
เตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 98 ล าดับท่ี 9 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 

   

        
   

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 25,000 บาท 
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีต้ัง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าพลุ
ตะไล ไฟพะเนียง ค่าเช่าเครื่องเสียง วงดนตรีและมหรสพต่างๆ คา่เช่าเวที   
ค่าบ ารุงสถานท่ี ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียม
งาน เอกสารประกอบการประชุม สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าท่ี 98 ล าดับท่ี 10   
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

จ านวน 25,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ค่าฐานท่ีต้ัง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 99       
ล าดับท่ี 11  

   

           
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 10,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
เช่น  ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีต้ัง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้      
ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียมงาน   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯลฯ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 99 ล าดับท่ี 12  

   

           
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น      
ในชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 8  

   

          
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
เสียง ยานพาหนะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

   



หน้า    102/107 
  

งบลงทุน รวม 25,700 บาท       
 

 
  

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 25,700 บาท         

  ครุภัณฑ์ส านักงาน       
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จ านวน 8,600 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัวๆ 
ละ 2,150 บาท งบประมาณ 8,600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อติดต้ัง
ในห้องปฏิบัติงานช่างศิลป์ กองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคา
ของครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ี 159/2563  ลงวันท่ี              
30 มิถุนายน 2563  ได้สืบราคาท่ีมีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 

   

        
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

ค่าจัดซื้อเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 7,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว จ านวน  1 ตัว งบประมาณ            
7,100 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ าห้อง
ปฏิบติังานช่างศิลป์ กองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์                   
โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์      
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ี 159/2563 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  
ได้สืบราคาท่ีมีการจ าหน่ายในท้องตลาด จ านวน 3 ร้าน 

   

          
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 170,000 บาท         
   

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง ต้ังไว้ 170,000 บาท     
เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้แก่ ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอสันก าแพง 

   

    
 - โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและของดีสันก าแพง 

จ านวน 90,000 บาท 

   

    
 - โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา      

จ านวน 20,000 บาท 

   

    
 - โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันป๋ีใหม่เมืองอ าเภอ         

สันก าแพง จ านวน 15,000 บาท 

   

    
 - โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 45,000 บาท 

   
    

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 14 

   

 



 
 
 
 
 

•  แผนงำนงบกลำง 
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แผนงานงบกลาง         

งบกลาง รวม 46,391,130 บาท         
 

งบกลาง รวม 46,391,130 บาท         
  

งบกลาง รวม 46,391,130 บาท         
  

ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 2,931,250 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน  
วงเงินท่ีต้ังประมาณการไว้ดังนี้ 

   

        
  

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทยจ ากัด มหาชน ต้ังไว้ 1,938,270 บาท     
เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล จ านวนท้ังสิ้น 29,049,500.- บาท 
ตามสัญญากู้ประจ า ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดท่ี 15 
(จากจ านวนท้ังสิ้น 15 งวด) โดยช าระเป็นเงินต้น จ านวน 1,938,267 บาท 

   

  
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ให้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 992,980 บาท     

 2.1) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ จ านวนท้ังสิ้น  
  6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1229/45/2556  
  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปนีี้ปีท่ี 8 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) 
  โดยช าระเป็นเงินต้น จ านวน 686,070 บาท 

   

    
 2.2) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ จ านวนท้ังสิ้น  
  2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1283/99/2556  
  ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556  ปีน้ีปีท่ี 5 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) 
  โดยช าระเป็นเงินต้น จ านวน 306,910 บาท 

   

        
  

ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 152,140 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน
วงเงินท่ีต้ังประมาณการไว้ดังนี้ 

   

        
  

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทยจ ากัด มหาชน ต้ังไว้ 50,000 บาท     
เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลจ านวนท้ังสิ้น 29,049,500.- บาท 
ตามสัญญากู้ประจ า ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2549 ปีน้ีงวดท่ี 15 
(จากจ านวนท้ังสิ้น 15 งวด) โดยช าระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 50,000 
บาท 

   

  
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 102,140 บาท     

2.1) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ จ านวนท้ังสิ้น  
6,400,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1229/45/2556 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีท่ี 8 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) โดยช าระเป็น
ดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 63,620 บาท 
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2.2) เพื่อด าเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ จ านวนท้ังสิ้น  
2,946,500 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1283/99/2556 ลงวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2556  ปีน้ีปีท่ี 5 (จากจ านวนท้ังสิ้น 10 ปี) โดยช าระเป็น
ดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 38,520 บาท 

   

        
  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 582,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี      
22 มกราคม 2557 พระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2557 

   

        
  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2561 

   

        
  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 32,269,200 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ
ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.6/ว 1994 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/       
ว 2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 76 ล าดับท่ี 2  

   

        
  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 6,004,800 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือจาก
ท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.6/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/   
ว 2927 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 76 ล าดับท่ี 3 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 1 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 240,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ตามภารกิจ ถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือ 
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 2927 
ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 1  

   

        
  

ส ารองจ่าย จ านวน 1,497,830 บาท     
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และ
ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 

   

        
  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 992,870 บาท         
  

1) ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ต้ังไว้ 142,870 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยต้ังจ่ายตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 450,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

   

        
  

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ต้ังไว้ 50,000 บาท     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรท่ีประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ 
ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3492 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
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4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้ังไว้ 330,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563  

   

  
5) เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ต้ังไว้ 20,000 บาท     

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

   

        
  

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 1,540,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจ าปี 
(ไม่รวมรายได้จากพันบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.5/ว 56 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 112,100 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จปกติ / บ าเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจ า  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

  
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 19,225,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 13,433,100 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 10,361,100 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,675,000 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 272,400 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 296,400 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 478,100 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,579,200 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 5,594,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 1,096,800 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 750,000 บาท 

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 196,800 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 100,000 บาท 
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   ค่าใช้สอย รวม 2,459,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 900,000 บาท 
    ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 56,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
    ค่าต่ออายุโดเมนเนมและพ้ืนที่เว็บไซต์ จ านวน 5,000 บาท 

    ค่าบริการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน 

จ านวน 115,200 บาท 

    ค่าประกันรถส่วนกลาง จ านวน 100,000 บาท 

    ค่าสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นและราชกิจจา
นุเบกษา 

จ านวน 3,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 155,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขัน 

จ านวน 20,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างท่ี
ต้องหาคดีอาญา 

จ านวน 10,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

จ านวน 10,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับต าบล 

จ านวน 10,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

จ านวน 20,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 

จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ผ่านสื่อออนไลน์ 

จ านวน 40,000 บาท 
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โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและประชาธิปไตยแก่
ประชาชนและเยาวชน 

จ านวน 25,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 140,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 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 
  งบลงทุน รวม 128,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 78,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

    ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน 47,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) 

จ านวน 5,200 บาท 

    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 

จ านวน 15,000 บาท 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 11,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      

    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 50,000 บาท 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น      

    
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 50,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

    อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่ปูคา จ านวน 20,000 บาท 
 งานบริหารงานคลัง รวม 7,193,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,907,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,907,600 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,760,800 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 530,300 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,367,600 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,242,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 388,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 168,000 บาท 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 95,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน 5,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

    โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จ านวน 250,000 บาท 

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือ
เป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี 

จ านวน 20,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 299,000 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 80,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 44,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 44,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน      

    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 8,400 บาท 
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    ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จ านวน 3,600 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

จ านวน 22,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานเทศกิจ รวม 533,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 458,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 458,500 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 315,800 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 22,700 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการ 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 4,781,350 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,597,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,597,900 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 324,000 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 560,600 บาท 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,603,000 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,300 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,975,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,315,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบล 

จ านวน 500,000 บาท 

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
การเผาในที่โล่ง 

จ านวน 10,000 บาท 

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพ
กู้ภัยในการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

จ านวน 15,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 

จ านวน 15,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 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 70,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 100,000 บาท 
   วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 208,450 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 208,450 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร      

    ค่าจัดซื้อปั้มแช่ (ไดโว่) จ านวน 13,800 บาท 
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      

    ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จ านวน 5,350 บาท 
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง      

    ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จ านวน 35,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 14,911,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,206,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,206,600 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,177,100 บาท 



9 
 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 71,000 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 807,300 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,042,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 85,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 220,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      
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    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 10,652,500 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,652,500 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 196,500 บาท 

    อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง 

จ านวน 10,456,000 บาท 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,870,790 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,466,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,466,500 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,532,800 บาท 
   เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 627,200 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 96,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 7,851,700 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 2,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 2,241,100 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 480,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 20,000 บาท 
    โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 30,000 บาท 
    โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 60,000 บาท 
    โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็ก
ปฐมวัย 

จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จ านวน 30,000 บาท 
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 1,566,100 บาท 
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สถานศึกษา 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 5,518,600 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 5,373,600 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 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 552,590 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,590 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

    ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จ านวน 2,590 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 550,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง หมู่ที่ 4 ต าบลสัน
ก าแพง 

จ านวน 280,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างประตูรั้วเหล็กทางเข้า-ออก พร้อม
ประตูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง หมู่ที่ 4 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 120,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      

    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 150,000 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,850,330 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,230,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,230,080 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,845,900 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 118,500 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 145,200 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 779,700 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,131,900 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 156,180 บาท 
   เงินอ่ืนๆ จ านวน 52,700 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,574,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 72,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 140,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 815,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 400,000 บาท 

    
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวน 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 35,000 บาท 

    โครงการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง 

จ านวน 20,000 บาท 
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    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะยาว 

จ านวน 60,000 บาท 

    โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จ านวน 30,000 บาท 

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 40,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 355,000 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 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 250,000 บาท 
   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 
  งบลงทุน รวม 46,250 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 46,250 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน      

    ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,300 บาท 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

    ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม 
แสงและเสียง 

จ านวน 15,950 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

    ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800V จ านวน 2,500 บาท 

 



14 
 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ 

จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

จ านวน 45,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 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 9,214,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,245,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,245,600 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,937,900 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 263,100 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,621,200 บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 253,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 2,775,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 160,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ า ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ 

จ านวน 50,000 บาท 

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,100,000 บาท 
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 
    ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ จ านวน 50,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    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 193,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 193,500 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

    ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จ านวน 19,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      

    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

จ านวน 22,000 บาท 

   ครุภัณฑ์อ่ืน       
    ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 52,500 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
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    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
 งานไฟฟ้าถนน รวม 13,878,000 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 12,843,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,843,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      

    ค่าชดเชย  (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 7 (บริเวณต้นซอย จนถึงวัด
จันทรวิโรจน์) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 533,000 บาท 

    

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนศรีสันก าแพง (ต่อจากของเดิม
บริเวณหน้าวัดสันก าแพงหลวงไปจนถึงล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์บ้านค าซาว) บ้านค าซาว   
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต าบล          
สันก าแพง 

จ านวน 336,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 2 (บริเวณต้นซอยจนถึงสะพาน         
ค.ส.ล.) บ้านน้อยหมู่ที่ 11 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 241,000 บาท 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 7 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 165,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
(ศาลาบ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสาน   
แช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 800,000 บาท 
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โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ า
เซาะตลิ่ง) บริเวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
(ตั้งแต่สะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าสุสาน) สุสานทราย
มูล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 1,126,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณ   
ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ข้างบ้าน ผอ.ชุมพล) 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 444,000 บาท 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด 
ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันก าแพง (ต่อจากเดิม
บริเวณปากซอย 1 ไปจนถึงล าเหมืองสาธารณ 
ประโยชน์) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 752,000 บาท 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด 
ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันก าแพง (ต่อจากเดิม
บริเวณร้านอาหารบิ๊กโภชนา ไปจนถึงล าเหมือง  
สาธารณประโยชน์) บ้านค าซาว หมู่ที่ 4 ต าบล           
สันก าแพง 

จ านวน 463,000 บาท 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 (ป๊อก 3       
สุขสมบูรณ์ หลังบ้านก านันเกรียงศักดิ์) บ้านป่าเห็ว 
หมู่ที่ 2 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 284,000 บาท 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (บริเวณต้นซอย
จนถึงล าเหมืองสาธารณ ประโยชน์) บ้านป่าเส้า 
หมู่ที่ 1 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 419,000 บาท 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณ    
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน (ต่อจาก
รางระบายน้ าเดิม งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปทาง
สุสานสันติวัน) ซอย 5/2 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 840,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลา
บ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสาน     
บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 850,000 บาท 

    
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลา
บ าเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้าน 
หัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง  หมู่ที่ 4 ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 850,000 บาท 
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โครงการซ่อมสร้าง (เปลี่ยน) ฝารางคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมขุดลอกรางระบายน้ า บริเวณทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งบริเวณหน้าโรง
ขายเกลือ) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 275,000 บาท 

    

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) 
ด้วยการแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต บริเวณถนน
เทพบุตรซอย 2 (ทางเข้าวัดโรงธรรมสามัคคี)    
บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 485,000 บาท 

    
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันใต้ 
บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 2,980,000 บาท 

    

โครงการปรับผิวถนนโดยการ ปูทับ (Overlay) 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบ้านป่าไผ่   
(หน้าวัดแช่ช้าง ไปทางโรงเรียนบ้านแช่ช้าง       
(เทพนานุกุล)) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7          
ต าบลแช่ช้าง 

จ านวน 480,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      

    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 500,000 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 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,581,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 10,522,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 9,360,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,500,000 บาท 

    ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ จ านวน 7,050,000 บาท 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 100,000 บาท 
    โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 40,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 650,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 1,115,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 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 47,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 59,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 39,000 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      

    ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จ านวน 19,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      

    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 20,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,591,400 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,045,400 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,045,400 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 112,400 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    
กิจการจัดตั้งลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชนโครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมถนนคน
เดิน"สันก าแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม" 

จ านวน 500,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 

จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน  
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

จ านวน 30,000 บาท 

    โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 50,000 บาท 
    โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 100,000 บาท 

    
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
(ลูกจ้าง) เทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

จ านวน 13,000 บาท 

    โครงการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 120,000 บาท 
    โครงการส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นของเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 

จ านวน 30,000 บาท 

    
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

จ านวน 20,000 บาท 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 546,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงตาม
โครงการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

จ านวน 40,000 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน      

    อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จ านวน 506,000 บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 527,200 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลสัน
ก าแพง 

จ านวน 100,000 บาท 

    โครงการแข่งขันฟุตบอลสันก าแพงยูธคัพ จ านวน 50,000 บาท 
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 197,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 197,200 บาท 
   ครุภัณฑ์กีฬา      

    ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ประจ า
หมู่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลทรายมูล 

จ านวน 73,800 บาท 

    ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง 

จ านวน 123,400 บาท 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 865,700 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 650,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ      
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รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 150,000 บาท 
    โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 
    โครงการวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 
    โครงการวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

    

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพ่อ
แห่งชาติ 

จ านวน 40,000 บาท 

    
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 10,000 บาท 

    
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 25,000 บาท 

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จ านวน 25,000 บาท 

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

จ านวน 45,000 บาท 

    โครงการวันปิยะมหาราช จ านวน 5,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 200,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 25,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 25,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน      

    ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จ านวน 8,600 บาท 

   ครุภัณฑ์อ่ืน      

    ค่าจัดซื้อเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 7,100 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
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   เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง จ านวน 170,000 บาท 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 46,391,130 บาท 
  งบกลาง รวม 46,391,130 บาท 
   งบกลาง รวม 46,391,130 บาท 
   ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 2,931,250 บาท 
   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 152,140 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 582,100 บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 30,000 บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 32,269,200 บาท 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 6,004,800 บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 240,000 บาท 
   ส ารองจ่าย จ านวน 1,497,830 บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000 บาท 

    ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 142,870 บาท 

    เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย จ านวน 20,000 บาท 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 330,000 บาท 

    เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 450,000 บาท 

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 1,540,000 บาท 

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 8,840 บาท 
   เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 112,100 บาท 

 


