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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารของเทศบาลตําบลสันกําแพง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลสันกําแพงอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาลตําบล 
สันกําแพง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง  ( ณ ปจจุบัน ) 
 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 188,187,968.52 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 143,391,864.05 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 59,198,301.55 บาท 
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 
 จํานวน   3  โครงการ    รวม  2,201,800   บาท 
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 
 จํานวน  11  โครงการ   รวม  9,737,000   บาท 

 1.2 เงินกูคงคาง  จํานวน  3,839,038.97  บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563   
 (1) รายรับจริง  จํานวน  145,783,595.97  บาท  ประกอบดวย 
 

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,224,551.38 บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,155,743.30 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 1,943,712.59 บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน - บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 467,784.22 บาท 
หมวดรายไดจากทุน จํานวน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 69,569,116.48 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 69,422,688.00 บาท 
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 (2) เงินอดุหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน  147,061.00 บาท 
 (3) รายจายจริง  จํานวน  138,928,204.87  บาท  ประกอบดวย 

งบกลาง  จํานวน 41,085,631.05 บาท 
งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 34,286,602.00 บาท 
งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวด 
คาสาธารณูปโภค) 

จํานวน 31,209,629.35 บาท 

งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) จํานวน 21,098,232.47 บาท 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จํานวน 11,218,210.00 บาท 
งบรายจายอ่ืน (รายจายอ่ืน) จํานวน 29,900.00 บาท 

 (4) รายจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบวุัตถุประสงค  จํานวน  147,061.00  บาท 
 (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน  2,405,231.00  บาท 
 (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน   -   บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  

1. รายรับ  
     รายรับจริง 

ป  2563 
ประมาณการ 

ป 2564 
ประมาณการ 

ป 2565 
รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 2,180,015.23 3,230,000.00 3,350,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 
2,155,743.30 1,862,000.00 1,907,500.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,943,712.59 1,500,600.00 2,000,600.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 467,284.22 530,000.00 551,500.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 6,746,755.34 7,122,600.00 7,809,600.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

  หมวดภาษีจัดสรร 69,569,116.48 69,877,400.00 69,190,400.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
69,569,116.48 69,877,400.00 69,190,400.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 69,422,688.00 73,000,000.00 75,000,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
69,422,688.00 73,000,000.00 75,000,000.00 

รวม 145,738,559.82 150,000,000.00 152,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

2.รายจาย 

รายจาย รายจายจริง 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง  41,084,431.05 46,391,130.00 45,612,020.00 
  งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา  

และคาจางช่ัวคราว) 
34,286,602.00 41,545,880.00 42,276,900.00 

  งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

28,249,240.97 35,856,100.00 35,583,820.00 

  งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง) 

5,127,232.47 14,308,390.00 16,232,360.00 

  งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 11,218,210.00 11,848,500.00 12,294,900.00 
  งบรายจายอ่ืน (รายจายอ่ืน) 29,900.00 50,000.00 0.00 

รวมจายจากงบประมาณ 119,995,616.49 150,000,000.00 152,000,000.00 
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เทศบัญญัต ิ
เร่ือง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 

 
 
 

ของ 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม    

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,049,170 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,894,100 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 27,589,610 
  แผนงานสาธารณสุข 9,273,800 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 162,400 
  แผนงานเคหะและชุมชน 11,990,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,935,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,375,200 
ดานการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,018,700 
 แผนงานการเกษตร 100,000 
ดานการดําเนนิงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 45,612,020 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 152,000,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 

 

งบกลาง 
งาน 

 รวม งบ 
งบกลาง 45,612,020 45,612,020 
    งบกลาง 45,612,020 45,612,020 
                              รวม 45,612,020 45,612,020 
 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งาน 
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

งบบุคลากร 11,649,900 5,689,300 17,339,200 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 8,577,900 5,689,300 14,267,200 
งบดําเนินงาน 4,404,000 2,866,000 7,270,000 
    คาตอบแทน 469,800 462,000 931,800 
    คาใชสอย 1,886,200 2,055,000 3,941,200 
    คาวัสด ุ 718,000 309,000 1,027,000 
    คาสาธารณูปโภค 1,330,000 40,000 1,370,000 
งบลงทุน 93,970 346,000 439,970 
    คาครุภัณฑ 93,970 346,000 439,970 
                              รวม 16,147,870 8,901,300 25,049,170 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งาน 

งานเทศกิจ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม งบ 
งบบุคลากร 458,500 2,651,200 3,109,700 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 458,500 2,651,200 3,109,700 
งบดําเนินงาน    
    คาใชสอย 80,000 1,510,000 1,590,000 
    คาวัสด ุ 35,000 865,000 900,000 
    คาตอบแทน 45,000 555,000 600,000 
งบลงทุน 0 174,400 174,400 
    คาครุภัณฑ 0 174,400 174,400 
งบอุดหนุน 0 20,000 20,000 
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 
                              รวม 538,500 4,355,600 4,894,100 
 
แผนงานการศึกษา 

งาน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม งบ 

งบบุคลากร 3,291,900 3,584,000 6,875,900 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,291,900 3,584,000 6,875,900 
งบดําเนินงาน 1,022,000 7,757,420 8,779,420 
    คาตอบแทน 177,000 3,000 180,000 
    คาใชสอย 520,000 1,982,820 2,502,820 
    คาวัสด ุ 325,000 5,711,600 6,036,600 
    คาสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000 
งบลงทุน 46,090 253,300 299,390 
    คาครุภัณฑ 46,090 253,300 299,390 
งบเงินอุดหนุน 11,634,900 0 11,634,900 
    เงินอุดหนุน 11,634,900 0 11,634,900 
                              รวม 15,994,890 11,594,720 27,589,610 
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แผนงานสาธารณสุข 
งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบ 

งบบุคลากร 6,359,900 240,000 6,599,900 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,359,900 240,000 6,599,900 
งบดําเนินงาน 1,462,000 698,000 2,160,000 
    คาตอบแทน 419,000 0 419,000 
    คาใชสอย 678,000 680,000 1,358,000 
    คาวัสด ุ 345,000 8,000 353,000 
    คาสาธารณูปโภค 20,000 10,000 30,000 
งบลงทุน 19,900 54,000 73,900 
    คาครุภัณฑ 19,900 54,000 73,900 
งบเงินอุดหนุน 0 440,000 440,000 
    เงินอุดหนุน 0 440,000 440,000 
                              รวม 7,841,800 1,432,000 9,273,800 
 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห รวม งบ 

งบดําเนินงาน 162,400 162,400 
    คาใชสอย 162,400 162,400 
                              รวม 162,400 162,400 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล รวม งบ 
งบดําเนินงาน 70,000 9,902,000 9,972,000 
    คาใชสอย 20,000 8,740,000 8,760,000 
    คาวัสด ุ 50,000 1,115,000 1,165,000 
    คาสาธารณูปโภค 0 47,000 47,000 
งบลงทุน 0 2,018,000 2,018,000 
    คาครุภัณฑ 0 2,018,000 2,018,000 
                             รวม 70,000 11,920,000 11,990,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน รวม งบ 

งบบุคลากร 1,915,000 1,915,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,915,000 1,915,000 
งบดําเนินงาน 990,000 990,000 
    คาตอบแทน 87,000 87,000 
    คาใชสอย 903,000 903,000 
งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 
                              รวม 2,935,000 2,935,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น รวม งบ 

งบดําเนินงาน 430,000 750,000 1,180,000 
    คาใชสอย 380,000 750,000 1,130,000 
    คาวัสด ุ 50,000 0 50,000 
งบลงทุน 0 25,200 25,200 
    คาครุภัณฑ 0 25,200 25,200 
งบเงินอุดหนุน 0 170,000 170,000 
    เงินอุดหนุน 0 170,000 170,000 
                              รวม 430,000 945,200 1,375,200 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง รวม งบ 

งบบุคลากร 6,437,200 0 6,437,200 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,437,200 0 6,437,200 
งบดําเนินงาน 2,445,000 985,000 3,430,000 
    คาตอบแทน 310,000 0 310,000 
    คาใชสอย 1,260,000 30,000 1,290,000 
    คาวัสด ุ 875,000 955,000 1,830,000 
งบลงทุน 80,500 13,071,000 13,151,500 
    คาครุภัณฑ 80,500 0 80,500 
    คาที่ดินและส่ิงกอสราง 0 13,071,000 13,071,000 
                              รวม 8,962,700 14,056,000 23,018,700 
 

แผนงานการเกษตร 
งาน 

งานสงเสริมการเกษตร งานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบ 

งบดําเนินงาน 20,000 30,000 50,000 
    คาใชสอย 20,000 30,000 50,000 
งบลงทุน 0 50,000 50,000 
    คาที่ดินและส่ิงกอสราง 0 50,000 50,000 
                              รวม 20,000 80,000 100,000 
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(สําเนา) 
 

เทศบัญญตัิ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

 
  โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65               
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง และโดยความเห็นชอบของ  
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

 ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป 

  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 152,000,000 บาท 

  ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 152,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,049,170 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,894,100 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 27,589,610 
   แผนงานสาธารณสุข 9,273,800 
   แผนงานสังคมสงเคราะห 162,400 
   แผนงานเคหะและชุมชน 11,990,000 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,935,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,375,200 
ดานการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,018,700 
   แผนงานการเกษตร 100,000 
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แผนงาน ยอดรวม 

ดานการดําเนนิงานอื่น  

    แผนงานงบกลาง 45,612,020 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 152,000,000 
 

ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรีตําบลสันกําแพง ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได รับอนุมัติ         
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลสันกําแพง  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

 ประกาศ  ณ  วันที่     16       เดือน     กันยายน      พ.ศ.   2564     . 
   
 
     (ลงนาม)  วาที่รอยตรี 
            (ปญญา  อุนประดิษฐ) 
              นายกเทศมนตรีตําบลสันกําแพง 
                  
 
  
   เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม) 
  (นายชัยณรงค  นันตาสาย) 
นายอําเภอสันกําแพง ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
   
 
 
 
 

 
 

       



1

ป 2563 ป 2564

3,000.00 0.00 0.00 %
7,288.65 0.00 0.00 %

591,805.58 1,800,000.00 0.00 %
1,041,531.00 930,000.00 7.53 %

536,390.00 500,000.00 10.00 %
2,180,015.23 3,230,000.00

11,058.00 12,000.00 0.00 %
0.00 1,000.00 0.00 %

1,788,650.00 1,500,000.00 3.33 %
0.00 1,000.00 0.00 %

16,850.00 15,000.00 0.00 %

14,800.00 12,000.00 0.00 %
19,650.00 14,000.00 7.14 %
35,262.00 20,000.00 0.00 %
4,380.00 5,000.00 -10.00 %
7,953.30 5,000.00 100.00 %     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,250.00 10,000.00

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 16,938.90 20,000.00
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 6,080.00 4,500.00

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา 12,000.00 12,000.00
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 14,070.00 15,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 1,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 18,300.00 15,000.00

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,733,130.00 1,550,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 10,961.00 12,000.00

     อากรการฆาสัตว 698,300.00 550,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 7,281,479.26 3,350,000.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,800,000.00
     ภาษีปาย 1,022,148.20 1,000,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,197,005.31 0.00
     ภาษีบํารุงทองท่ี 364,025.75 0.00

ป 2562 ยอดตาง 
(%) ป 2565

หมวดภาษีอากร

 
รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง 
(%) ป 2565

รายรับจริง ประมาณการ

24,550.00 30,000.00 -33.33 %
128,815.00 150,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
10,000.00 5,000.00 0.00 %
75,200.00 75,000.00 0.00 %

9,000.00 5,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
4,000.00 5,000.00 0.00 %
3,485.00 3,000.00 0.00 %
1,050.00 1,000.00 0.00 %
1,040.00 1,000.00 0.00 %

2,155,743.30 1,862,000.00

1,943,527.76 1,500,000.00 33.33 %
0.00 300.00 0.00 %

184.83 300.00 0.00 %
1,943,712.59 1,500,600.00

1,562.22 0.00 100.00 %
32,500.00 30,000.00 66.67 %

0.00 0.00 100.00 %
433,222.00 500,000.00 -40.00 %
467,284.22 530,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 697,005.50 300,000.00
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 723,005.50 551,500.00

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 26,000.00 50,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 200,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 1,500.00

     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 300.00
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,583,902.96 2,000,600.00

     ดอกเบ้ีย 1,583,902.96 2,000,000.00
     เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 300.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 2,063,804.90 1,907,500.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 840.00 1,000.00
     คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 5,000.00
     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,010.00 3,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 3,000.00 5,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 1,000.00

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 90,170.00 75,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 111,905.00 150,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 26,150.00 20,000.00



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง 
(%) ป 2565

รายรับจริง ประมาณการ

1,645,909.83 1,600,000.00 0.00 %
34,232,155.69 35,126,400.00 -1.78 %
8,746,274.28 8,700,000.00 0.00 %

937,745.84 1,000,000.00 0.00 %
13,319,567.54 13,700,000.00 0.00 %

131,963.54 130,000.00 0.00 %
118,434.76 120,000.00 0.00 %

10,437,065.00 9,500,000.00 -0.64 %
0.00 1,000.00 0.00 %

69,569,116.48 69,877,400.00

69,422,688.00 73,000,000.00 2.74 %
69,422,688.00 73,000,000.00

145,738,559.82 150,000,000.00รวมทุกหมวด 151,449,824.42 152,000,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 65,901,974.00 75,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 65,901,974.00 75,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 73,895,657.80 69,190,400.00
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 9,706,697.00 9,439,400.00
     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,000.00

     คาภาคหลวงแร 141,141.81 130,000.00
     คาภาคหลวงปโตรเลียม 135,956.47 120,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,201,005.30 1,000,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 15,397,485.77 13,700,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 36,846,534.95 34,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 8,787,911.37 8,700,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 1,678,925.13 1,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 

 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  152,000,000   บาท  แยกเปน 
   

รายไดจัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 3,350,000 บาท   

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,800,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมาตามที่ 

   กฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและส่ิงกอสรางกําหนด   
ภาษีปาย จํานวน 1,000,000 บาท 

       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมาตามจํานวน 
   ผูอยูในขายชําระภาษี 

  

  
อากรการฆาสัตว จํานวน 550,000 บาท 

       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมาตามฐานขอมูล 
   การแจงฆาสัตว 

  

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 1,907,500 บาท 
  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 12,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   
  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,550,000 บาท 

       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมาตามฐานขอมูล 
   ทะเบียนผูรับบริการ 

  

  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   

  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จํานวน 15,000 บาท 

       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศ หรือเขียนขอความ หรือภาพ
ติดตั้ง เขียนปายหรือเอกสาร หรือท้ิง หรือโปรยแผนประกาศเพื่อ
โฆษณาแกประชาชน 

จํานวน 12,000 บาท 

       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
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  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 4,500 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
  คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
  คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
  คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   
  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

จํานวน 75,000 บาท 

       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 5,000 บาท 

       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   
  คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา   
  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา    
  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   
  คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับที่ไดรับจริงในปงบประมาณ   
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 2,000,600 บาท 
  ดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา    
  เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ จํานวน 300 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   
  รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 300 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   

    

    



 
 
    
   หนา 3/4 
    
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 551,500 บาท 
  เงินท่ีมีผูอุทิศให จํานวน 1,500 บาท 
     ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา     
  คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   

  เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 200,000 บาท 
    ประมาณการไวเทาที่ไดรับจริง    
  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 300,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผาน   

 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 69,190,400 บาท 
  ภาษีรถยนต จํานวน 1,600,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 34,500,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 8,700,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,000,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,700,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  คาภาคหลวงแร จํานวน 130,000 บาท 
       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท 
       ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 9,439,400 บาท 

       ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
  คาธรรมเนียมและคาใชนํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา   

    

    

    

    

    

    

    



 
 
    
   หนา 4/4 

 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 75,000,000 บาท 
  เงินอดุหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ

ภารกิจถายโอนเลือกทํา 
จํานวน 75,000,000 บาท 

    

   ประมาณการไวมากกวายอดวงเงินรวมที่ ได รับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เร่ือง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากตั้งงบประมาณรองรับ
การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไปที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ไดข้ึนทะเบียนไว โดยใช
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบ้ียยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

  

 



ป 2563 ป 2564

2,862,282.00 2,931,250.00 -65.11 %
194,291.26 152,140.00 -52.44 %
474,584.00 582,100.00 3.35 %
22,797.00 30,000.00 0 %

29,011,000.00 32,269,200.00 5.03 %
4,939,200.00 6,004,800.00 -7.67 %

215,000.00 240,000.00 0 %
289,235.00 1,174,800.00 -10.25 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(ก.บ.ท.) 0.00 2,310,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0.00 8,840

เงินสํารองจาย 31,098.00 1,054,370
รายจายตามขอผูกพัน

เบ้ียยังชีพความพิการ 4,769,600.00 5,544,000
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 209,000.00 240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 30,000
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 27,516,400.00 33,891,600

คาชําระดอกเบ้ีย 253,110.48 72,360
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 528,600.00 601,590

งบกลาง
คาชําระหนี้เงินกู 2,835,368.93 1,022,760

งบกลาง
งบกลาง

ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
แผนงานงบกลาง

รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง    จังหวัดเชียงใหม



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %
49,400.00 50,000.00 0 %

138,912.79 142,870.00 -11.46 %
0.00 20,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %

330,000.00 330,000.00 -39.39 %
407,745.00 450,000.00 -8.89 %

1,540,000.00 2,310,000.00 -100 %

8,832.00 8,840.00 -100 %
601,152.00 110,100.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

41,084,431.05 46,836,100.00
41,084,431.05 46,836,100.00
41,084,431.05 46,836,100.00
41,084,431.05 46,836,100.00

756,000.00 567,000.00 33.33 %
240,000.00 180,000.00 33.33 %

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 756,000.00 756,000
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000.00 240,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

รวมงบกลาง 38,716,095.67 45,612,020
รวมแผนงานงบกลาง 38,716,095.67 45,612,020

รวมงบกลาง 38,716,095.67 45,612,020
รวมงบกลาง 38,716,095.67 45,612,020

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0.00 10,000
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0.00 10,000

เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0.00 10,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 8,832.00 0
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 112,092.00 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 404,572.50 410,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 1,499,999.40 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 21,920.00 0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 330,000.00 200,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 130,902.36 126,500
เงินทดแทนพนักงานจางประสบอันตราย เจ็บปวย 0.00 20,000

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 64,600.00 0
คาใชจายในการจัดการจราจร 0.00 50,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

240,000.00 180,000.00 33.33 %

215,661.00 162,000.00 33.33 %

1,620,000.00 1,215,000.00 33.33 %

3,071,661.00 2,304,000.00

6,995,589.00 7,675,000.00 -23.82 %
272,400.00 272,400.00 0 %
296,400.00 296,400.00 -6.07 %
447,360.00 478,100.00 5.79 %

1,530,840.00 1,579,200.00 2.43 %
60,000.00 60,000.00 -5.17 %

9,602,589.00 10,361,100.00
12,674,250.00 12,665,100.00

1,566.00 833,360.00 -82 %

9,187.50 30,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %

196,800.00 263,200.00 -25.23 %

0.00 0.00 100 %เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 73,000

คาเชาบาน 152,400.00 196,800
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาเบี้ยประชุม 10,500.00 30,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 17,550.00 150,000

รวมงบบุคลากร 12,225,255.00 11,649,900
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000.00 56,900
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 9,153,255.00 8,577,900

คาจางลูกจางประจํา 425,460.00 505,800
คาตอบแทนพนักงานจาง 1,484,080.00 1,617,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 272,400.00 272,400
เงินประจําตําแหนง 296,400.00 278,400

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 6,614,915.00 5,846,900

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,620,000.00 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,072,000.00 3,072,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000.00 240,000
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 216,000.00 216,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

273,668.50 1,246,560.00

1,775.00 50,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

726,708.90 900,000.00 0 %
48,000.00 56,000.00 0 %
3,000.00 10,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

114,348.00 115,200.00 0 %

47,902.17 100,000.00 0 %
0.00 3,000.00 -100 %

108,953.00 151,300.00 2.45 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %คาใชจายในการชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางท่ีตองหา
คดีอาญา 0.00 10,000

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0.00 10,000

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน 0.00 20,000

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 48,751.00 155,000
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาประกันรถสวนกลาง 0.00 100,000
คาสมัครสมาชิกวารสารทองถิ่นและราชกิจจานุเบกษา 0.00 0

คาตออายุโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต 0.00 5,000

คาบริการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียน 114,348.00 115,200

คาเชาทรัพยสิน 36,000.00 56,000
คาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียม 0.00 10,000

คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
และหรือสิ่งกอสราง

0.00 50,000

คาจางเหมาบริการ 879,318.00 900,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000.00 0
คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 50,000

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รวมคาตอบแทน 257,400.00 469,800



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 0 %

148,488.00 62,760.00 218.67 %
24,400.00 40,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 468,800.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 5,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

9,750.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

30,000.00 40,000.00 50 %โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพและสรางการรับรูสูชุมชนผานสื่อ
ออนไลน 0.00 60,000

โครงการปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 0
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพและการจัดการชองทางขาวสารผาน
สื่อออนไลน 30,000.00 0

โครงการเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 86,385.00 0

โครงการประชาสัมพันธจําหนายสินคาและการทองเที่ยว 
“สันกําแพงชวนเท่ียว ชวนกิน" 0.00 20,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 50,000
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวเทศบาลตําบลสัน
กําแพง 0.00 0

คาใชจายในกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 20,000
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 2,000.00 0

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0.00 0
คาใชจายในกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 0.00 5,000

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 35,500.00 0
คาใชจายในการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 0.00 0

คาใชจายในการดําเนินการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนระดับ
ตําบล 0.00 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 112,663.78 200,000

คาใชจายในการดําเนินการบริหารศูนยชวยเหลือประชาชน
เทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

7,100.00 0.00 0 %

7,320.00 10,000.00 0 %

19,128.00 25,000.00 20 %

95,427.40 140,000.00 -100 %
1,412,300.47 2,262,060.00

320,159.00 300,000.00 2.67 %
7,590.00 40,000.00 0 %

71,594.00 120,000.00 -41.67 %
0.00 10,000.00 0 %

7,276.00 30,000.00 -33.33 %
89,794.90 150,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %
77,400.00 90,000.00 0 %
5,312.00 20,000.00 0 %

579,125.90 770,000.00

958,750.87 1,000,000.00 0 %
21,174.31 30,000.00 0 %

167,003.24 135,120.00 -25.99 %คาบริการโทรศัพท 163,588.19 100,000

คาไฟฟา 1,025,562.51 1,000,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 16,260.80 30,000

รวมคาวัสดุ 700,477.10 718,000
คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 130,990.00 90,000
วัสดุอื่น 10,640.00 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,881.10 150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,234.00 10,000

วัสดุกอสราง 324.00 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,118.50 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,714.00 40,000
วัสดุงานบานงานครัว 85,713.50 70,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 349,862.00 308,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,753.10 0
รวมคาใชสอย 1,477,772.88 1,886,200

โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและตอตาน
ทุจริตคอรรัปชันภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน

6,267.00 10,000

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารและประชาธิปไตยแกประชาชนและเยาวชน 24,787.00 30,000

โครงการอบรมสงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงาน 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

202,959.60 140,000.00 -42.86 %
0.00 82,880.00 44.79 %

1,349,888.02 1,388,000.00
3,614,982.89 5,666,620.00

2,800.00 0.00 0 %
0.00 3,700.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 11,000.00 -100 %
0.00 6,500.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

94,000.00 47,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0.00 16,000

คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง 0.00 57,270
คาจัดซ้ืออุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 59,000.00 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง 47,000.00 0

คาซื้อโทรศัพทแบบมีสาย 590.00 0
คาซื้อพัดลมไอเย็น 20,000.00 0

คาจัดซ้ือโทรศัพทไรสาย 2,500.00 0
คาซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 5,350.00 0

คาจัดซ้ือตูเหล็ก 2 เปด 0.00 0
คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 17,000.00 0
คาจัดซ้ือตูสาขาโทรศัพท 72,000.00 0

คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0.00 0
คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงานสูงเบาะหนัง 0.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 3,705,860.78 4,404,000
งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,669.30 120,000
รวมคาสาธารณูปโภค 1,270,210.80 1,330,000

คาบริการไปรษณีย 39,130.00 80,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 5,200.00 -100 %

0.00 15,000.00 -100 %

3,900.00 0.00 0 %

0.00 3,700.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 11,500.00 -100 %
9,200.00 0.00 0 %

109,900.00 103,600.00

0.00 50,000.00 -100 %

0.00 50,000.00
109,900.00 153,600.00

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

อุดหนุนเทศบาลตําบลแมปูคา 0.00 0
อุดหนุนเทศบาลเมืองตนเปา 20,000.00 0

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลบวกคาง 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 0
รวมงบลงทุน 223,440.00 93,970

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 0

รวมคาครุภัณฑ 223,440.00 93,970
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0
รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 0.00 0

คาจัดซ้ือสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 0.00 17,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาจัดซ้ือจอแสดงภาพ 0.00 0

คาจัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 0.00 3,700

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/
นาท)ี 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาท)ี 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

20,000.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00

29,900.00 50,000.00 -100 %

29,900.00 50,000.00
29,900.00 50,000.00

16,449,032.89 18,740,510.00

2,455,368.00 3,700,800.00 -5.92 %
10,838.50 67,200.00 0 %
51,338.50 121,200.00 0 %

496,380.00 530,300.00 5.81 %
1,318,349.00 1,367,600.00 2.8 %

60,423.00 60,500.00 -13.88 %
4,392,697.00 5,847,600.00
4,392,697.00 5,847,600.00

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,053,085.00 5,689,300
รวมงบบุคลากร 4,053,085.00 5,689,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,296,960.00 1,405,900
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 72,480.00 52,100

เงินประจําตําแหนง 36,000.00 121,200
คาจางลูกจางประจํา 473,340.00 561,100

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,174,305.00 3,481,800
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 67,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไป 16,204,255.78 16,147,870
งานบริหารงานคลัง

รวมรายจายอื่น 29,700.00 0
รวมงบรายจายอื่น 29,700.00 0

รายจายอื่น
คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน 
และ/หรือสิ่งกอสราง

29,700.00 0

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

81,900.00 100,000.00 0 %

94,150.00 40,000.00 0 %
153,812.90 228,000.00 10.53 %

0.00 0.00 100 %

360,312.90 438,000.00

0.00 15,000.00 0 %
116,400.00 118,100.00 -19.56 %

295.00 5,000.00 0 %

75,245.00 50,000.00 0 %
19,400.00 60,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

181,112.00 226,900.00 10.18 %

42,184.00 20,000.00 0 %

33,408.00 30,000.00 5,100 %
468,044.00 525,000.00รวมคาใชสอย 306,862.00 2,055,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนการจูง
ใจแกผูเสียภาษี 14,925.00 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,690.00 1,560,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 60,000

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 173,335.00 250,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 24,980.00 50,000
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 44,600.00 0

คาธรรมเนียมธนาคาร 0.00 5,000
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาโฆษณาและเผยแพร 15,000.00 15,000
คาจางเหมาบริการ 24,332.00 95,000

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 70,000

รวมคาตอบแทน 247,060.00 462,000

คาเชาบาน 130,200.00 252,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 0.00 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 88,560.00 40,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

149,998.00 150,000.00 0 %
0.00 5,000.00 0 %
0.00 2,000.00 0 %

2,930.00 20,000.00 50 %
19,496.70 40,000.00 0 %

0.00 2,000.00 0 %
91,500.00 80,000.00 0 %

263,924.70 299,000.00

7,691.16 10,000.00 0 %
27,927.00 30,000.00 0 %
35,618.16 40,000.00

1,127,899.76 1,302,000.00

8,400.00 8,400.00 -64.29 %
32,400.00 0.00 0 %

0.00 3,600.00 -100 %
53,000.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %
8,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %คาจัดซ้ือโทรศัพทเคลื่อนท่ี (แบบสมารทโฟน) 14,900.00 0

คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 4,600.00 0
คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมกระจก และเกาอี้สํานักงาน 0.00 0

คาจัดซ้ือตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0
คาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 22,000.00 29,500

คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 4,170.00 3,000
คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 826,443.10 2,866,000
งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 30,000
รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 40,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0.00 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 94,790.00 80,000
รวมคาวัสดุ 272,521.10 309,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,311.10 40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 2,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,995.00 30,000

วัสดุสํานักงาน 143,425.00 150,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 5,000

คาวัสดุ



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 22,000.00 -100 %

15,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 2,515 %
117,600.00 84,000.00
117,600.00 84,000.00

5,638,196.76 7,233,600.00
22,087,229.65 25,974,110.00

รวมงานบริหารงานคลัง 5,001,998.10 8,901,300
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 21,206,253.88 25,049,170

รวมคาครุภัณฑ 122,470.00 346,000
รวมงบลงทุน 122,470.00 346,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 261,500

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 4,100.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ี 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิด Multifunction เลเซอร หรือ LED
 สี 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 15,800.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0.00 30,000

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 0.00 0

คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 29,900.00 0
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0.00 22,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000.00 0

คาจัดซ้ือโทรศัพทไรสาย 5,000.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

6,159.00 90,800.00 247.8 %
268.00 22,700.00 0 %

108,000.00 108,000.00 0 %
12,000.00 12,000.00 0 %

126,427.00 233,500.00
126,427.00 233,500.00

0.00 10,000.00 50 %
0.00 20,000.00 0 %
0.00 30,000.00

4,350.00 10,000.00 0 %
0.00 15,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %

4,350.00 45,000.00
4,350.00 75,000.00

130,777.00 308,500.00
รวมงบดําเนินงาน 7,730.00 80,000

รวมงานเทศกิจ 287,150.00 538,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 10,000
รวมคาวัสดุ 7,730.00 45,000

วัสดุกอสราง 0.00 15,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 10,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 7,730.00 10,000

คาจางเหมาบริการ 0.00 20,000
รวมคาใชสอย 0.00 35,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 15,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 279,420.00 458,500
รวมงบบุคลากร 279,420.00 458,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000.00 108,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000.00 12,000

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 145,080.00 315,800
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 14,340.00 22,700

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

299,760.00 324,000.00 5.93 %
524,700.00 560,600.00 5.17 %

1,554,059.00 1,603,000.00 2.43 %
112,137.00 110,300.00 -30.73 %

2,490,656.00 2,597,900.00
2,490,656.00 2,597,900.00

10,400.00 30,000.00 66.67 %

10,700.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

23,250.00 70,000.00

5,000.00 5,000.00 100 %
361,075.00 600,000.00 13.33 %

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาโฆษณาและเผยแพร 480.00 10,000
คาจางเหมาบริการ 279,296.00 680,000

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 10,000

รวมคาตอบแทน 30,700.00 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,000.00 30,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 14,200.00 50,000

รวมงบบุคลากร 2,456,340.00 2,651,200
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 145,000.00 76,400
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,456,340.00 2,651,200

คาจางลูกจางประจํา 500,040.00 589,600
คาตอบแทนพนักงานจาง 1,531,520.00 1,642,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 279,780.00 343,200

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

3,000.00 10,000.00 100 %
0.00 20,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

425,146.00 500,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

7,890.00 10,000.00 0 %

1,440.00 20,000.00 50 %
19,700.00 20,000.00 0 %

49,190.00 0.00 0 %

0.00 15,000.00 -100 %

0.00 15,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

52,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

138,486.01 200,000.00 -100 %
1,063,727.01 1,415,000.00

12,121.00 20,000.00 0 %
4,200.00 30,000.00 0 %

วัสดุสํานักงาน 23,368.00 20,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,700.00 30,000

รวมคาใชสอย 1,169,717.74 865,000
คาวัสดุ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน 9,300.00 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 394,033.74 0

โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรทบทวน 42,680.00 0
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ภัยพิบัติ ประจําปงบประมาณ 2563 0.00 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกูชีพกูภัยในการ
บริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 12,850.00 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 14,750.00 15,000

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,455.00 20,000
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันการเผา
ในท่ีโลง 4,060.00 10,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 9,848.00 30,000

โครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล 387,965.00 0
โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 0.00 60,000

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0.00 0
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 20,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 10,000.00 0 %
21,789.00 20,000.00 0 %
47,381.50 130,000.00 -53.85 %

197,043.80 260,000.00 -23.08 %
1,300.00 10,000.00 -100 %

0.00 5,000.00 0 %
61,560.00 70,000.00 42.86 %
11,390.00 10,000.00 0 %
95,400.00 100,000.00 -50 %

0.00 0.00 100 %
0.00 5,000.00 100 %

452,185.30 670,000.00

0.00 10,000.00 -100 %
0.00 10,000.00

1,539,162.31 2,165,000.00

7,999.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 24,540.00 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาจัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 0.00 44,400

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซ้ือโทรศัพทเคลื่อนท่ี (มือถือ) 0.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 1,759,935.44 1,510,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0.00 0

วัสดุอื่น 250.00 10,000
รวมคาวัสดุ 559,517.70 555,000

วัสดุเครื่องดบัเพลิง 79,670.00 50,000
วัสดุจราจร 0.00 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 147,390.00 100,000
วัสดุคอมพิวเตอร 9,180.00 10,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,540.00 60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 225,525.70 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,100.00 10,000
วัสดุกอสราง 11,794.00 20,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 13,800.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 5,350.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
80,500.00 35,000.00 -100 %

0.00 4,300.00 -100 %

2,800.00 0.00 0 %

0.00 150,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

78,000.00 0.00 0 %
169,299.00 208,450.00
169,299.00 208,450.00

รวมคาครุภัณฑ 448,740.00 174,400
รวมงบลงทุน 448,740.00 174,400

รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 23,000.00 0
รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 0.00 0

คาจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 0.00 0

คาจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 0.00 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 69,000.00 0

ครุภัณฑโรงงาน
คาจัดซ้ือปมแช (ไดโว) 20,700.00 0

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 3,500.00 0
เครื่องอัดอากาศ 275,000.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องชวยหายใจสวนบุคคลและอุปกรณครบชุด
พรอมใชงาน 0.00 130,000

คาจัดซ้ือถังออกซิเจน 0.00 0

คาติดต้ังกลองวงจรปดอาคารงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 33,000.00 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซ้ือปมแช (ไดโว) 0.00 0
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

4,199,117.31 4,971,350.00
4,329,894.31 5,279,850.00

1,252,680.00 1,937,010.00 16.1 %
72,420.00 71,000.00 -5.35 %
67,200.00 103,200.00 0 %

765,524.00 807,300.00 2.16 %
44,992.00 48,000.00 0 %

2,202,816.00 2,966,510.00
2,202,816.00 2,966,510.00

62,280.00 85,000.00 0 %
72,000.00 72,000.00 0 %คาเชาบาน 81,000.00 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 79,120.00 85,000

รวมงบบุคลากร 2,222,354.00 3,291,900
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,300.00 48,000
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,222,354.00 3,291,900

เงินประจําตําแหนง 76,300.00 103,200
คาตอบแทนพนักงานจาง 670,680.00 824,700

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,357,534.00 2,248,800
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 81,540.00 67,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,665,015.44 4,355,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,952,165.44 4,894,100

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลสันกลาง 0.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

145,280.00 177,000.00

248,890.00 270,000.00 0 %

18,648.00 100,000.00 -50 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

4,500.00 0.00 0 %

145,761.00 50,000.00 200 %

55,000.00 0.00 0 %

30,139.43 150,000.00 -100 %
502,938.43 570,000.00

57,173.00 50,000.00 0 %
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,959.00 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,714.18 0
รวมคาใชสอย 762,976.43 520,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 147,805.00 150,000

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของเทศบาลตําบลสันกําแพง ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"

0.00 0

โครงการที่อานหนังสือทองถิ่น รักการอาน 2,146.00 0

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบงานดานกิจกรรมพัฒนาเดก็และเยาวชน
 กีฬา และนันทนาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 51,497.25 50,000
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 50,000

คาจางเหมาบริการ 530,814.00 270,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 20,000

รวมคาตอบแทน 168,360.00 177,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

6,142.00 10,000.00 0 %
4,678.00 15,000.00 0 %

71,679.00 130,000.00 -61.54 %
6,230.00 55,000.00 -9.09 %

62,554.10 100,000.00 -50 %
0.00 0.00 0 %

41,311.00 70,000.00 -28.57 %
26,566.00 50,000.00 0 %

276,333.10 480,000.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

924,551.53 1,227,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซ้ือตูบานเลื่อนกระจก 0.00 4,800
คาซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 10,360.00 0

คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0.00 3,290
คาจัดซ้ือชั้นวางหนังสือพิมพ ชั้นวางหนังสือ และโตะอาน
หนังสือพรอมเกาอี้ 12,400.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 1,440,132.65 1,022,000
งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 17,069.71 0
รวมคาสาธารณูปโภค 63,382.92 0

คาไฟฟา 30,753.67 0
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,559.54 0

รวมคาวัสดุ 445,413.30 325,000
คาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 39,377.00 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร 44,447.00 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 66,712.60 50,000
วัสดุการเกษตร 3,630.00 0

วัสดุกอสราง 209,817.70 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,000.00 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,175.00 10,000
วัสดุงานบานงานครัว 3,295.00 15,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 170,000.00 -100 %

3,500.00 0.00 0 %

3,500.00 170,000.00
3,500.00 170,000.00

167,280.00 196,500.00 -1.22 %

9,766,930.00 10,601,000.00 7.92 %

9,934,210.00 10,797,500.00
9,934,210.00 10,797,500.00

13,065,077.53 15,161,010.00

1,743,660.00 2,532,800.00 0.92 %
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,492,771.00 2,556,100

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 9,668,000.00 11,634,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 13,369,246.65 15,994,890

อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 9,488,000.00 11,440,800

รวมเงินอุดหนุน 9,668,000.00 11,634,900

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 180,000.00 194,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 38,760.00 46,090
รวมงบลงทุน 38,760.00 46,090

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0

รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 16,000.00 0
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0.00 17,000

คาจัดซ้ือเครื่องเสียงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน 0.00 21,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

52,500.00 210,000.00 40 %
540,930.00 627,200.00 2.73 %
82,890.00 96,500.00 -7.15 %

2,419,980.00 3,466,500.00
2,419,980.00 3,466,500.00

3,000.00 2,000.00 50 %

3,000.00 2,000.00

413,800.00 530,000.00 -5.66 %

19,177.00 20,000.00 0 %
0.00 30,000.00 -100 %

59,473.00 60,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %

88,928.00 0.00 0 %

0.00 5,000.00 -100 %
0.00 30,000.00 -100 %

1,475,020.00 1,661,190.00 -16.76 %โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 1,416,420.00 1,382,820

โครงการสงเสริมทักษะการชวยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย 0.00 0
โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ 0.00 0

โครงการเปดบานอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 19,180.00 20,000
โครงการเปดอาคารอเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 0.00 0
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 53,827.00 60,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย 19,600.00 20,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการ 0.00 500,000

รวมคาตอบแทน 0.00 3,000
คาใชสอย

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 0.00 3,000

รวมงบบุคลากร 1,919,725.00 3,584,000
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 55,414.00 89,600
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,919,725.00 3,584,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 294,000
คาตอบแทนพนักงานจาง 371,540.00 644,300



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 30,000.00 -100 %
2,056,398.00 2,386,190.00

13,900.00 30,000.00 33.33 %
1,916.00 10,000.00 0 %

15,750.00 50,000.00 11,133.2 %
4,324,783.98 5,373,600.00 -100 %

11,005.00 20,000.00 -50 %
28,398.00 35,000.00 0 %

4,395,752.98 5,518,600.00

15,653.01 30,000.00 -33.33 %
16,246.55 30,000.00 -33.33 %
16,451.25 30,000.00 -33.33 %
48,350.81 90,000.00

6,503,501.79 7,996,790.00

0.00 0.00 100 %

10,500.00 0.00 0 %
4,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
คาจัดซ้ือตูบานเลื่อนกระจก 0.00 0
คาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 17,700

คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 0.00 21,000

คาจัดซ้ือชุดโตะ-เกาอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่น่ัง 0.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 5,805,480.48 7,757,420
งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 0.00 20,000
รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 60,000

คาไฟฟา 0.00 20,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 20,000

รวมคาวัสดุ 4,296,453.48 5,711,600
คาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร 0.00 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร 13,120.00 35,000

วัสดุงานบานงานครัว 18,614.00 5,616,600
คาอาหารเสริม (นม) 4,259,430.48 0

วัสดุสํานักงาน 0.00 40,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,289.00 10,000

รวมคาใชสอย 1,509,027.00 1,982,820
คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

13,200.00 0.00 0 %
30,100.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 2,590.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
4,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
2,750.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

16,000.00 0.00 0 %

34,000.00 0.00 0 %

8,200.00 0.00 0 %

8,900.00 0.00 0 %

133,250.00 2,590.00

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา ชนิด Network
 แบบที่ 1 0.00 0

รวมคาครุภัณฑ 100,000.00 253,300

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 0.00 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0

ครุภัณฑกีฬา

คาซื้อชุดเครื่องเลนสนาม ประจําศูนยพัฒนาเดก็เล็กวัดสันโคง 100,000.00 0

คาจัดซ้ือตูเก็บอาหาร 0.00 0
คาจัดซ้ือตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 8,500

คาจัดซ้ือชั้นวาง-ควํ่าจาน 0.00 0
คาจัดซ้ือชั้นวาง-ควํ่าจานอลูมิเนียม 0.00 1,200

ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก 0.00 29,200

คาจัดซ้ือเครื่องเลนดีวีดี 0.00 0
คาจัดซ้ือเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง 0.00 135,700

คาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง 0.00 40,000
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซ้ือพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 0.00 0
คาจัดซ้ือพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 280,000.00 -100 %

0.00 120,000.00 -100 %

0.00 150,000.00 -100 %

0.00 550,000.00
133,250.00 552,590.00

9,056,731.79 12,015,880.00
22,121,809.32 27,176,890.00

1,696,106.00 2,392,900.00 24.28 %
64,477.00 118,500.00 -7.17 %
92,400.00 145,200.00 0 %

723,918.00 779,700.00 4.89 %
2,046,990.00 2,131,900.00 1.18 %

156,690.00 156,180.00 -0.12 %
คาตอบแทนพนักงานจาง 2,090,460.00 2,157,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 162,267.00 156,000

เงินประจําตําแหนง 109,200.00 145,200
คาจางลูกจางประจํา 687,060.00 817,800

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,636,380.00 2,973,900
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 67,200.00 110,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,825,205.48 11,594,720
รวมแผนงานการศึกษา 21,194,452.13 27,589,610

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 0
รวมงบลงทุน 100,000.00 253,300

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง หมูท่ี 4 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการกอสรางประตูรั้วเหล็กทางเขา-ออก พรอมประตูเล็ก
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลสันกําแพง หมูที่ 4 ตําบลสัน
กําแพง

0.00 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

30,000.00 52,700.00 -100 %
4,810,581.00 5,777,080.00
4,810,581.00 5,777,080.00

0.00 72,000.00 66.67 %

120,360.00 140,000.00 0 %
103,000.00 132,000.00 9.09 %

0.00 0.00 100 %

223,360.00 394,000.00

25,800.00 50,000.00 -40 %
413,900.00 400,000.00 -7.5 %

0.00 20,000.00 25 %

20,011.60 40,000.00 -25 %
32,600.00 35,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 4,400.00 0
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 35,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,904.00 30,000

คาจางเหมาบริการ 277,200.00 370,000
คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนัุขบา 0.00 25,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 30,000

รวมคาตอบแทน 226,220.00 419,000
คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 115,220.00 140,000
คาเชาบาน 111,000.00 144,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 0.00 120,000

รวมงบบุคลากร 4,782,567.00 6,359,900
งบดําเนินงาน

เงินอื่น ๆ 30,000.00 0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,782,567.00 6,359,900



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 20,000.00 -25 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 60,000.00 -100 %

15,270.00 26,200.00 -4.58 %
0.00 0.00 0 %

18,211.00 20,000.00 0 %
22,912.00 40,000.00 25 %
34,160.75 100,000.00 -100 %

582,865.35 811,200.00

25,010.00 40,000.00 -25 %
1,920.00 8,800.00 -43.18 %

0.00 5,000.00 0 %
7,320.00 30,000.00 0 %

210,193.00 250,000.00 0 %
0.00 5,000.00 0 %

7,200.00 20,000.00 0 %
251,643.00 358,800.00

0.00 5,000.00 100 %คาไฟฟา 0.00 10,000

รวมคาวัสดุ 204,917.00 345,000
คาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร 8,100.00 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,100.00 30,000
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 160,610.00 250,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,600.00 5,000
วัสดุกอสราง 0.00 5,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 24,507.00 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,333.70 0
รวมคาใชสอย 394,150.70 678,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบา 900.00 20,000
โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 37,786.00 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 14,750.00 25,000
โครงการรูไวปลอดภัยปองกันภัยใกลตัว 16,100.00 0

โครงการฝกอบรมผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง 0.00 78,000

โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุในระยะ
ยาว 0.00 0

โครงการ การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มี
ภาวะพึ่งพิง 0.00 15,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยาง
เขมแข็งและย่ังยืน 14,777.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 5,000.00 100 %
0.00 10,000.00

1,057,868.35 1,574,000.00

98,200.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 3,300.00 -100 %

0.00 12,500.00 -100 %

0.00 15,950.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 17,000.00 -100 %

0.00 7,500.00 -100 %

0.00 2,500.00 -100 %
98,200.00 58,750.00
98,200.00 58,750.00

รวมคาครุภัณฑ 0.00 19,900
รวมงบลงทุน 0.00 19,900

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800V 0.00 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0.00 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 0.00 8,100

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงและ
เสียง 0.00 0

ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0.00 0

คาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 11,800
คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 0.00 0

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 825,287.70 1,462,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 10,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

5,966,649.35 7,409,830.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

610.00 20,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

33,750.00 45,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %โครงการอนามัยโรงเรียน 2,860.00 0

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 0.00 10,000
โครงการใหความรูในการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุม
แกไขโรคติดเชื้อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม 24,539.00 0

โครงการวัยรุน วัยใส ไมทองกอนวัยอันควร 0.00 30,000
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ 0.00 45,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 19,900.00 0
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกูชีพกูภัยในการ
บริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 0.00 15,000

โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข 0.00 60,000
โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 1,360.00 20,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล 0.00 500,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 240,000
รวมงบบุคลากร 0.00 240,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 216,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 24,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,607,854.70 7,841,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

34,360.00 75,000.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

34,360.00 75,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

460,000.00 460,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

460,000.00 460,000.00
460,000.00 460,000.00
494,360.00 535,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 460,000.00 440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 508,659.00 1,432,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 0.00 440,000
รวมเงินอุดหนุน 460,000.00 440,000

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 460,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0.00 54,000
รวมงบลงทุน 0.00 54,000

คาจัดซ้ือชุดถังออกซิเจนทางการแพทยพรอมรถเข็นอุปกรณ 0.00 9,000

คาจัดซ้ือรถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน 4 ตอน 0.00 45,000

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รวมงบดําเนินงาน 48,659.00 698,000
งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 0.00 10,000
รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 10,000

รวมคาวัสดุ 0.00 8,000
คาสาธารณูปโภค

คาวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 8,000

รวมคาใชสอย 48,659.00 680,000



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

6,461,009.35 7,944,830.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

2,356,260.00 2,937,900.00 -100 %
67,200.00 67,200.00 -100 %
85,200.00 103,200.00 -100 %

246,240.00 263,100.00 -100 %
เงินประจําตําแหนง 91,200.00 0
คาจางลูกจางประจํา 489,840.00 0

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,351,404.00 0
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 67,200.00 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0.00 162,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 162,400

รวมคาใชสอย 0.00 162,400
รวมงบดําเนินงาน 0.00 162,400

คาใชจายในการสงเคราะหราษฎรผูพิการ ผูปวยเอดส 
ผูสูงอายุ เด็กนักเรียน ผูยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม 0.00 30,000

โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 0.00 20,000

คาจางเหมาบริการ 0.00 112,400
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข 6,116,513.70 9,273,800
แผนงานสังคมสงเคราะห



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

2,222,340.00 2,621,200.00 -100 %
191,955.00 253,000.00 -100 %

5,169,195.00 6,245,600.00
5,169,195.00 6,245,600.00

7,000.00 100,000.00 -100 %

6,150.00 30,000.00 -100 %
177,837.57 160,000.00 -100 %
15,700.00 80,000.00 -100 %

206,687.57 370,000.00

0.00 50,000.00 -100 %

855,552.00 1,090,000.00 -100 %
0.00 50,000.00 -100 %

34,500.00 50,000.00 -100 %

2,020.00 30,000.00 -100 %
34,000.00 40,000.00 -100 %

279,817.19 300,000.00 -100 %คาบํารุงรักษาและซอมแซม 340,733.92 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 8,354.00 0
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 26,700.00 0

คารังวัดที่ดินสาธารณะ 6,020.00 0
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาจางเหมาบริการ 760,712.20 0
คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางขุดลอกรางระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะประโยชน 0.00 0

รวมคาตอบแทน 327,940.00 0
คาใชสอย

คาเชาบาน 213,300.00 0
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,400.00 0

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 71,300.00 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,940.00 0

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,740,062.00 0
รวมงบบุคลากร 5,740,062.00 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,516,487.00 0
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 223,931.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

1,205,889.19 1,610,000.00

19,812.00 50,000.00 -100 %
1,301.00 5,000.00 -100 %

76,431.40 250,000.00 -100 %
437,727.30 420,000.00 -100 %

6,997.00 10,000.00 -100 %
12,900.00 50,000.00 -100 %
4,000.00 10,000.00 -100 %

559,168.70 795,000.00
1,971,745.46 2,775,000.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

18,800.00 0.00 0 %
5,500.00 0.00 0 %

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

เครื่องตัดไมเลื่อยยนต 5,980.00 0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟา 27,700.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องตัดไมเล่ือยยนต 0.00 0
เครื่องเชื่อมไฟฟา (แบบพกพา) 7,900.00 0

ครุภัณฑกอสราง
คาจัดซ้ือเครื่องตบดิน 0.00 0

คาจัดซ้ือโตะเหล็กทํางานชาง พรอมที่แขวนประแจ 5,000.00 0
คาจัดซ้ือพัดลมตั้งโตะ 4,600.00 0

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 2,780.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 697,216.40 0
รวมงบดําเนินงาน 2,167,676.52 0

วัสดุคอมพิวเตอร 10,730.00 0
วัสดุอื่น 8,150.00 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 496,127.40 0
วัสดุเครื่องแตงกาย 14,137.00 0

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 0
วัสดุยานพาหนะและขนสง 134,631.00 0

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 33,441.00 0

รวมคาใชสอย 1,142,520.12 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

13,600.00 0.00 0 %

17,000.00 19,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 22,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

52,500.00 52,500.00 -100 %

0.00 100,000.00 -100 %
107,400.00 193,500.00
107,400.00 193,500.00

7,248,340.46 9,214,100.00
งานไฟฟาและประปา

รวมงบลงทุน 163,010.00 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,070,748.52 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0
รวมคาครุภัณฑ 163,010.00 0

คาจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย 35,000.00 0
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 7,500.00 0
ครุภัณฑอ่ืน

คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 4,100.00 0

คาจัดซ้ือสวานไรสายกระแทก 9,900.00 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซ้ือเครื่องชารตแบตเตอรรี่ (แบบเคลื่อนท่ี) 4,500.00 0
คาจัดซ้ือปมแช (ไดโว) 6,900.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสะพายขาง 34,000.00 0
ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) 0.00 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0

สวานไฟฟา 4 หุน 5,500.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 30,000.00 -100 %
0.00 50,000.00 -100 %
0.00 80,000.00

237,993.50 250,000.00 -100 %
468,330.84 620,000.00 -100 %

0.00 5,000.00 -100 %
706,324.34 875,000.00
706,324.34 955,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

0.00 100,000.00 -100 %คาชดเชย  (คา K) 0.00 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย 87,500.00 0
รวมคาครุภัณฑ 102,500.00 0

คาจัดซ้ือลอวัดระยะทาง 15,000.00 0
ครุภัณฑอ่ืน

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง

รวมงบดําเนินงาน 758,011.12 0
งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 0
รวมคาวัสดุ 758,011.12 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 233,895.00 0
วัสดุกอสราง 524,116.12 0

รวมคาใชสอย 0.00 0
คาวัสดุ

คาจางเหมาบริการ 0.00 0
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

งบดําเนินงาน



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 533,000.00 -100 %

0.00 336,000.00 -100 %

0.00 241,000.00 -100 %

39,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

372,709.49 0.00 0 %โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 
บานสันโคงใหม หมู 2 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการกอสรางขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝงซาย) ชวงปาก
ซอย 1 บานสันโคงใหม หมู 2 ตําบลทรายมูล

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู 1 
ตําบลทรายมูล 392,000.00 0

โครงการกอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนศรีสันกําแพง (ตอจากของเดิมบริเวณหนาวัดสันกําแพง
หลวงไปจนถึงลําเหมืองสาธารณะประโยชนบานคําซาว) 
บานคําซาว บานสันเหนือ หมูท่ี 4 และหมูที่ 5 ตําบลสัน
กําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย  2 (บริเวณตนซอยจนถึงสะพาน ค.ส.ล.) บาน
นอยหมูที่ 11 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการกอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 7 (บริเวณตนซอย จนถึงวัดจันทรวิโรจน) บานปาเสา 
หมูที่ 1 ตําบลสันกําแพง

0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

184,350.00 0.00 0 %

380,000.00 0.00 0 %

0.00 165,000.00 -100 %

140,000.00 0.00 0 %

194,911.55 0.00 0 %

269,904.68 0.00 0 %โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหนา
บานนายมนัส คําขัติ บานสันใต หมู 9 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 9 
บานสันโคงเกา หมู 4 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหนา
บานนางสุนี  ธิปน         บานปาเห็ว หมู 2 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 
(ขางวัดจันทรวิโรจน ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บานปาเสา หมู
 1 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 
บานสันโคงเกา หมูท่ี 4 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 
คลองชลประทาน บานนอย หมู 11 ตําบลสันกําแพง 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

254,702.61 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 800,000.00 -100 %

0.00 1,126,000.00 -100 %

400,000.00 0.00 0 %

0.00 453,000.00 -100 %
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบนกําแพงดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สํานักงานเทศบาลตาํบลสันกําแพง หมูที่ 8 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ําเซาะตลิ่ง) 
บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน (ตั้งแตสะพาน ค.ส.ล. 
ทางเขาสุสาน) สุสานทรายมูล บานทรายมูล หมูท่ี 7 ตําบล
ทรายมูล 

0.00 0

โครงการกอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ํา
เซาะตลิ่ง) บริเวณลําเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บาน
สันใต หมู 8 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 390,000.00 0

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารเอนกประสงค (ศาลา
บําเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแชชาง บานปา
ไผเหนือ หมูที่ 6 ตําบลแชชาง

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไฮโดร
เฟรช บานปาเปา หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล 0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 444,000.00 -100 %

0.00 752,000.00 -100 %

0.00 463,000.00 -100 %

0.00 284,000.00 -100 %

0.00 419,000.00 -100 %

0.00 840,000.00 -100 %

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชนกลางหมูบาน (ตอจากรางระบายน้ําเดิม 
งบประมาณป พ.ศ.2563 ไปทางสุสาน
สันตวิัน) ซอย 5/2 บานสันเหนือ หมูที่ 6 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 (ปอก 3 สุขสมบูรณ หลังบาน
กํานันเกรียงศักดิ)์ บานปาเห็ว หมูที่ 2 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (บริเวณตนซอยจนถึงลําเหมือง
สาธารณประโยชน) บานปาเสา หมูท่ี 1 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.
บริเวณถนนศรี    สันกําแพง (ตอจากเดิมบริเวณปากซอย 1 
ไปจนถึงลําเหมืองสาธารณ ประโยชน) บานสันเหนือ หมูที่ 5
 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.
บริเวณถนนศรีสันกําแพง (ตอจากเดิมบริเวณรานอาหารบิ๊
กโภชนา ไปจนถึงลําเหมืองสาธารณประโยชน) บานคําซาว 
หมูที่ 4 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณลําเหมือง
สาธารณะประโยชน (ขางบาน ผอ.ชุมพล) บานเหลา หมูท่ี 3
 ตําบลสันกําแพง

0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

425,458.43 0.00 0 %

338,500.00 0.00 0 %

242,000.00 0.00 0 %

183,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  
ซอย 3/2  (ทุงกู)  หมู 6 ตําบลแชชาง 410,000.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต้ังแตบานนายเจริญ ถึงหนา
บานนายทองดี บานสันไร หมู 10 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต้ังแตบานผูใหญบาน ถึงหนา
บานนางรุงทิพย บานสันไร หมู 10 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแตปากซอย ถึง
หนาบานนางสมจิต นันตา) บานสันเหนือ หมู 5 ตําบลสัน
กําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บานนอย หมู 11 
ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู 6 ตําบลสันกําแพง 522,200.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 850,000.00 -100 %

0.00 850,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %โครงการซอมแซมราวบันไดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
สันกําแพง 70,000.00 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (ศาลาบําเพ็ญกุศล
ศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสสุานบานดอนมูล หมูที่ 1 ตําบล
ทรายมูล

0.00 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (ศาลาบําเพ็ญกุศล
ศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสสุานบานหัวฝาย-บานปาเปา 
บานดง หมูท่ี 6 ต.แชชาง

0.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู บริเวณเริ่มจากสาม
แยกกองหลิ่งฝงซายมือถึงปากซอย 2 หมู 1 ตําบลสันกําแพง 369,000.00 0

โครงการกอสรางลานคอนกรีตพิมพลายระหวางอาคาร
สํานักงานเทศบาลตาํบลสันกําแพง 347,000.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 4 หมู 2 ตําบล
สันกําแพง 450,000.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 275,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

181,381.71 0.00 0 %

0.00 485,000.00 -100 %

0.00 2,980,000.00 -100 %

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ดวยการ
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทพบุตรซอย 2 (ทางเขา
วัดโรงธรรมสามัคค)ี บานตลาด หมูที่ 7 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ดวยแอส
ฟลทตกิคอนกรีต บริเวณถนนสายสันใต บานสันใต หมูท่ี 8 
หมูที่ 9 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการตอเตมิ (ติดตั้งประตูมวน) อาคารอเนกประสงค 
สุสานบานทรายมูล หมู 7 ตําบลทรายมูล 150,000.00 0

โครงการปรับปรุง ซอมแซมเมรุ (เดิม) บริเวณสุสานบาน
ดอนมูล  หมู 1 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการซอมสราง (เปลี่ยน) ฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมขุดลอกรางระบายน้ํา บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ.
 70-001 (ฝงบริเวณหนาโรงขายเกลือ) บานสันโคงใหม หมูท่ี
 2 ตําบลทรายมูล

0.00 0



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

0.00 480,000.00 -100 %

63,070.00 500,000.00 -100 %
3,668,988.47 13,376,000.00
3,668,988.47 13,376,000.00

103,000.00 0.00 0 %
103,000.00 0.00
103,000.00 0.00

4,478,312.81 14,331,000.00

0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00

90,500.00 50,000.00 0 %
คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร 132,170.00 50,000

คาจางเหมาบริการ 0.00 20,000
รวมคาใชสอย 0.00 20,000

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 109,589.94 0
รวมงานไฟฟาและประปา 4,088,801.06 0

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง 109,589.94 0
รวมเงินอุดหนุน 109,589.94 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบลงทุน 3,221,200.00 0
งบเงินอุดหนุน

คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 18,500.00 0
รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 3,118,700.00 0

โครงการปรับผิวถนนโดยการ ปูทับ (Overlay) ดวยแอส 
ฟลทตกิคอนกรีต พรอมขยายไหลทางแอสฟลทตกิคอนกรีต
 บริเวณถนนบานปาไผ (หนาวัดแชชาง ไปทางโรงเรียนบาน
แชชาง (เทพนานุกุล)) บานปาไผกลาง หมูท่ี 7 ตําบลแชชาง

0.00 0

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง



ป 2563 ป 2564ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
รายจายจริง ประมาณการ

90,500.00 50,000.00
90,500.00 70,000.00
90,500.00 70,000.00

0.00 20,000.00 0 %
1,382,380.15 1,500,000.00 5.33 %
7,020,000.00 7,050,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
24,340.00 100,000.00 -50 %

0.00 0.00 0 %
15,660.00 40,000.00 0 %

453,723.47 650,000.00 -100 %
8,896,103.62 9,360,000.00

0.00 10,000.00 0 %
31,442.40 150,000.00 0 %
3,106.00 30,000.00 0 %

133,575.00 150,000.00 0 %
561,522.70 687,500.00 1.82 %

5,180.00 20,000.00 0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 610,767.22 700,000
วัสดุการเกษตร 0.00 20,000

วัสดุกอสราง 4,250.00 30,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 138,683.00 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 10,000
วัสดุงานบานงานครัว 8,404.00 150,000

รวมคาใชสอย 8,998,436.65 8,740,000
คาวัสดุ

โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาสิ่งแวดลอม 0.00 40,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,439.65 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 70,198.00 50,000
โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 3,000.00 0

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส 5,019.00 0

คาจางเหมาบริการ 1,425,100.00 1,580,000
คาจางเอกชนกําจัดขยะ 6,985,500.00 7,050,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
คาโฆษณาและเผยแพร 9,180.00 20,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมงานสวนสาธารณะ 132,170.00 70,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รวมคาวัสดุ 132,170.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 132,170.00 70,000
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46,296.00 50,000.00 0 %
1,880.00 5,000.00 0 %

783,002.10 1,102,500.00

25,386.22 30,000.00 0 %
0.00 2,000.00 0 %

8,859.60 15,000.00 0 %
34,245.82 47,000.00

9,713,351.54 10,509,500.00

0.00 0.00 100 %

5,500.00 0.00 0 %

17,000.00 19,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,000.00 -100 %
22,500.00 39,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0
รวมคาครุภัณฑ 0.00 2,018,000

คาจัดซ้ือเครื่องสับยอยกิ่งไมอเนกประสงค 0.00 168,000
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) 0.00 0
ครุภัณฑอ่ืน

คาจัดซ้ือเครื่องตัดไมเล่ือยยนต 0.00 0
ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย (แบบอุโมงค) 0.00 1,850,000
ครุภัณฑกอสราง

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รวมงบดําเนินงาน 9,833,770.35 9,902,000
งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 8,859.60 15,000
รวมคาสาธารณูปโภค 33,069.48 47,000

คาไฟฟา 24,209.88 30,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 2,000

รวมคาวัสดุ 802,264.22 1,115,000
คาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย 39,060.00 50,000
วัสดุอื่น 1,100.00 5,000
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465,000.00 20,000.00 -100 %

465,000.00 20,000.00
487,500.00 59,000.00

10,200,851.54 10,568,500.00
22,018,004.81 34,183,600.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

92,400.00 112,400.00 -100 %
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 77,000.00 0

รวมคาตอบแทน 0.00 87,000
คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 27,000

คาตอบแทน
คาเชาบาน 0.00 60,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,915,000
งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหนง 0.00 18,000
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 1,915,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 1,897,000

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 22,125,489.93 11,990,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงบลงทุน 0.00 2,018,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,833,770.35 11,920,000

คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 0

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 0
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0.00 0.00 0 %

187,400.00 500,000.00 -10 %

0.00 20,000.00 0 %

5,000.00 20,000.00 0 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

49,490.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 -100 %
83,687.00 100,000.00 0 %

0.00 13,000.00 0 %

13,979.00 0.00 0 %

โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุมเส่ียง (ลูกจาง) 
เทศบาลตําบล 0.00 13,000

โครงการฝกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกคนพิการ 0.00 0

โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยธรรมชาติ 0.00 0
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 43,932.00 100,000

คาใชจายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัด
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 0.00 20,000

โครงการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) และการชวยเหลือจางงานและ
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

0.00 0

คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ภายใต
แนวคิดยุทธศาสตรพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพติด 18,240.00 20,000

ผูสูงอายุ เด็กนักเรียน 
ผูยากจน และผูดอยโอกาสในสังคม 0.00 0

กิจการจัดตั้งลานคาชุมชนตลาดนัดชุมชนโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน"สันกําแพง
สานศิลปถิ่นหัตถกรรม"

417,060.00 450,000

คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาเทศบาล 3,461.00 20,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 19,290.00 0
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95,517.00 120,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 18,400.00 -100 %

0.00 35,000.00 -100 %

0.00 2,850.00 952.63 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

527,473.00 1,071,650.00
527,473.00 1,071,650.00

0.00 2,850.00 -100 %คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 713,694.00 990,000
งบลงทุน

โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 0.00 10,000

รวมคาใชสอย 713,694.00 903,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 0.00 0

โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพและการทองเท่ียวชุมชนกาดจาวเขิน 
เทศบาลตําบลสันกําแพง ประจําป พ.ศ. 2564 0.00 0

โครงการสํารวจขอมูลที่จําเปนของเทศบาล 0.00 30,000

โครงการสงเสริมปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรตาน
ภัยโควิด-19 0.00 100,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตลาดชุมชนคนเดินถนน 
(กาดจาวเขิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 0.00 0

โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 96,050.00 120,000
โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนแกประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562

38,661.00 0
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0.00 5,900.00 -100 %
6,500.00 0.00 0 %

17,000.00 0.00 0 %

4,100.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

27,600.00 8,750.00
27,600.00 8,750.00

40,000.00 40,000.00 -25 %

0.00 0.00 0 %

506,000.00 506,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

546,000.00 546,000.00
546,000.00 546,000.00

1,101,073.00 1,626,400.00
รวมงบเงินอุดหนุน 563,000.00 30,000

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 1,277,394.00 2,935,000

อุดหนุนเยาวชน 20,000.00 0
รวมเงินอุดหนุน 563,000.00 30,000

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 503,000.00 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพงตามโครงการ
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 0.00 30,000

อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 40,000.00 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบลงทุน 700.00 0
งบเงินอุดหนุน

คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card 
Reader) 700.00 0

รวมคาครุภัณฑ 700.00 0

คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 0.00 0

คาจัดซ้ือโตะและเกาอี้สํานักงาน 0.00 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็ก 0.00 0
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1,101,073.00 1,626,400.00

141,203.00 100,000.00 50 %

0.00 0.00 100 %

49,800.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 100,000.00 0 %
0.00 30,000.00 -100 %

191,003.00 280,000.00

39,817.00 70,000.00 -28.57 %
39,817.00 70,000.00

230,820.00 350,000.00

ครุภัณฑกีฬา

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 36,060.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 207,471.90 430,000

คาวัสดุ
วัสดุกีฬา 36,060.00 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0
รวมคาใชสอย 171,411.90 380,000

โครงการฝกอบรมทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ 0.00 20,000
โครงการสงเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 13,047.00 100,000

โครงการแขงขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ 39,593.00 50,000

โครงการแขงขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ 29,925.00 30,000

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 88,846.90 150,000

โครงการแขงขันเซปกตะกรอ เทศบาลตาํบลสันกําแพงตาน
ภัยยาเสพติด 0.00 30,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,277,394.00 2,935,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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120,000.00 0.00 0 %

0.00 73,800.00 -100 %

0.00 123,400.00 -100 %

83,995.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

203,995.00 197,200.00
203,995.00 197,200.00
434,815.00 547,200.00

0.00 0.00 0 %
0.00 10,000.00 900 %

50,000.00 50,000.00 400 %
29,985.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการวันเขาพรรษา 27,387.00 30,000
โครงการวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร/วันชาติ/วันพอแหงชาติ

35,730.00 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 206,075.00 100,000
โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 250,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี 44,460.00 0

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 254,444.90 430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวมคาครุภัณฑ 46,973.00 0
รวมงบลงทุน 46,973.00 0

คาจัดซ้ือลูว่ิงไฟฟา 0.00 0
คาซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม 46,973.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ประจําหมูบานปา
เปา หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 0

คาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 0.00 0
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30,750.00 40,000.00 0 %

2,800.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

18,600.00 25,000.00 0 %

22,950.00 25,000.00 0 %

44,665.00 45,000.00 0 %

2,600.00 5,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 30,000.00 566.67 %
0.00 30,000.00 -100 %

202,350.00 320,000.00
202,350.00 320,000.00

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาใชสอย 593,636.00 750,000
รวมงบดําเนินงาน 593,636.00 750,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 200,000.00 200,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0

โครงการวันปยะมหาราช 5,000.00 5,000
โครงการสงเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถิ่นในชุมชน 0.00 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 0.00 25,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแมแหงชาติ 0.00 45,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 24,984.00 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว

0.00 25,000

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต/ิวันพอแหงชาติ

0.00 40,000

โครงการวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 0.00 10,000
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0.00 8,600.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 7,100.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %
0.00 25,700.00
0.00 25,700.00

155,000.00 85,000.00 100 %
155,000.00 85,000.00
155,000.00 85,000.00
357,350.00 430,700.00
792,165.00 977,900.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %เงินประจําตําแหนง 0.00 103,200

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 3,082,600
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 67,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 763,636.00 945,200
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,018,080.90 1,375,200

รวมเงินอุดหนุน 170,000.00 170,000
รวมงบเงินอุดหนุน 170,000.00 170,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง 170,000.00 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0.00 25,200
รวมงบลงทุน 0.00 25,200

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0

ครุภัณฑอ่ืน
คาจัดซ้ือเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว 0.00 0

ครุภัณฑโรงงาน
คาจัดซ้ือเครื่องตัดเหล็ก แบบแทน ขนาด 12 นิ้ว 0.00 25,200

คาจัดซ้ือพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 0.00 0
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

คาวัสดุ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 30,000
รวมคาใชสอย 0.00 1,260,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 30,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 50,000
คารังวัดที่ดินสาธารณะ 0.00 50,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการ 0.00 1,100,000

รวมคาตอบแทน 0.00 310,000
คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา 0.00 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 30,000
คาเชาบาน 0.00 200,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 6,437,200
รวมงบบุคลากร 0.00 6,437,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 2,659,800
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 241,600

คาจางลูกจางประจํา 0.00 282,800
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 8,962,700
งานกอสราง

รวมคาครุภัณฑ 0.00 80,500
รวมงบลงทุน 0.00 80,500

ครุภัณฑอ่ืน
คาจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย 0.00 52,500

ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) 0.00 19,000

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 0.00 9,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0.00 875,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,445,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 50,000
วัสดุอื่น 0.00 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 500,000
วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 5,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 250,000

วัสดุสํานักงาน 0.00 50,000
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาบาน
นายตุย เอโหย ถึงบานนางมาลี วันวิชัย บานปาไผใต หมูท่ี 8
 ตําบลแชชาง

0.00 200,000

โครงการกอสรางตอเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค 
ประจําหมูบาน บริเวณท่ีดินสาธารณะประโยชน เลขที่ 
13091 บานหัวทุง หมูที่ 5 ตําบลทรายมูล

0.00 695,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 
บานปาเห็ว หมูที่ 2 ตําบลสันกําแพง 0.00 772,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

รวมงบดําเนินงาน 0.00 985,000
งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 5,000
รวมคาวัสดุ 0.00 955,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 250,000
วัสดุกอสราง 0.00 700,000

รวมคาใชสอย 0.00 30,000
คาวัสดุ

คาจางเหมาบริการ 0.00 30,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บานปาไผกลาง หมูท่ี 7 ตําบลแช
ชาง

0.00 748,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาตะแกรง
เหล็ก บริเวณบานดอนมูล ซอย 2 หมูที่ 1 ตําบลทรายมูล 0.00 540,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล. 
บริเวณบาน อ.สมศักดิ์ ปนทา ไปจนถึงลําเหมือง
สาธารณประโยชนรานฝายสันกําแพง บานคําซาว หมูท่ี 4 
ตําบลสันกําแพง

0.00 1,052,000

โครงการกอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ปองกันน้ํา
เซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลําเหมืองแมออน ขางบาน
นางปราณี (ตอจากของเดิม) บานนอย หมูที่ 11 ตําบลสัน
กําแพง

0.00 625,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณบริเวณลํา
เหมืองสาธารณะประโยชน (หลังรานกาแฟแมกลอง) บานสัน
เหนือ หมูท่ี 6 ตําบลสันกําแพง

0.00 1,251,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนขางวัด
สันกําแพงหลวง บานสันเหนือ หมูท่ี 5 ตําบลสันกําแพง 0.00 720,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) 
บริเวณริมทาง ถนนสันโคงเกา-สันกางปลา (ฝงขวา) หมูที่ 4
 ตําบลทรายมูล

0.00 280,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปาเสา-คําซาว (ตอจากราง
ระบายน้ําของเดิมถึงลําเหมืองสาธารณะ หนาโรงเรียนสัน
กําแพงคันธานุสรณ) บานปาเสา หมูท่ี 1 ตําบลสันกําแพง

0.00 458,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปาเสา-ปาเห็ว (จากบานผูชวย
เบ้ิมถึงสามแยกบานเหลา) บานปาเสา หมูท่ี 1 ตําบลสัน
กําแพง

0.00 1,366,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ปาเปา) บานปาเปา
 หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล

0.00 663,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณตั้งแตบานนางประไพ (เลขที่ 36) ถึง
ตลาดบานนอย บานออน หมูท่ี 14 ตําบลสันกําแพง

0.00 810,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงเรียนอนุบาลกาวไกล บานทราย
มูล หมูท่ี 7 ตําบลทรายมูล

0.00 451,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

โครงการชวยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผูมีรายไดนอย 0.00 20,000
รวมคาใชสอย 0.00 20,000

คาใชสอย
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 23,018,700
แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน 0.00 13,071,000
รวมงานกอสราง 0.00 14,056,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0.00 20,000
รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 13,071,000

คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 670,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1
 ชั้น บริเวณพื้นท่ีศาลาประชาคมหมูบาน บานปาไผเหนือ 
หมูที่ 6 ตําบลแชชาง

0.00 900,000

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) 
บริเวณริมทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝงซาย (จาก
อุโบสถวัดดอนมูล) หมูที่ 1 - 2 ตําบลทรายมูล

0.00 850,000
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0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

119,995,616.49 150,000,000.00
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 100,000

รวมทุกแผนงาน 116,606,445.65 152,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 50,000
รวมงานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 80,000

คาจางขุดลอกรางระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะประโยชน 0.00 50,000

รวมคาที่ดินและส่ิงกอสราง 0.00 50,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมงบดําเนินงาน 0.00 30,000
งบลงทุน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 0.00 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 30,000

คาใชสอย
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 20,000
รวมงานสงเสริมการเกษตร 0.00 20,000



 
 
 
 
 

  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 



หนา   1/110 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม 
 
ประมาณการรายจายรวมทั้งส้ิน   152,000,000  บาท 
 

 
แผนงานงบกลาง         

งบกลาง รวม 45,612,020 บาท         
 

งบกลาง รวม 45,612,020          
  

งบกลาง รวม 45,612,020 บาท         
  

คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,022,760 บาท     
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูโดยสามารถถัวจายไดทุกรายการภายใน  
วงเงินท่ีตั้งประมาณการไวดังนี้ 

   

        
  

1) เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูใหสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว 1,022,760 บาท     
 (1) เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ รวม 5 โครงการ จํานวนท้ังสิ้น  
  6,400,000.- บาท ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1229/45/2556  
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 ปนี้ปที่ 9 (จากจํานวนท้ังสิ้น 10 ป) 
  โดยชําระเปนเงินตน จํานวน 706,650 บาท 

   

    
 (2) เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ รวม 3 โครงการ จํานวนทั้งสิ้น  
  2,946,500.- บาท ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1283/99/2556  
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ปนี้ปท่ี 6 (จากจํานวนทั้งสิ้น 10 ป) 
  โดยชําระเปนเงินตน จํานวน 316,110 บาท 
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 72,360 บาท     
เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูโดยสามารถถัวจายไดทุกรายการภายใน
วงเงินท่ีตั้งประมาณการไวดังนี้ 

   

        
  

1) เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูใหสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว 72,360 บาท     
(1) เพื่อดําเนินโครงการตางๆ รวม 5 โครงการ จํานวนท้ังสิ้น  
6,400,000 บาท ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1229/45/2556 ลงวนัที่ 5 
กุมภาพันธ 2556 ปนี้ปที่ 9 (จากจํานวนทั้งสิ้น 10 ป) โดยชําระเปน
ดอกเบ้ียเงินกู จํานวน 43,040 บาท 

   

    
(2) เพื่อดําเนินโครงการตางๆ รวม 3 โครงการ จํานวนท้ังสิ้น  
2,946,500 บาท ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1283/99/2556 ลงวนัที่ 18 
กรกฎาคม 2556  ปนี้ปที่ 6 (จากจํานวนทั้งสิ้น 10 ป) โดยชําระเปน
ดอกเบ้ียเงินกู จํานวน 29,320 บาท 

   

        
  

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จํานวน 601,590 บาท     
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 และหนังสือ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 
กรกฎาคม 2557 

   

      
  

 
  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2561 

   

        
  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 33,891,600 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเคราะหชวยเหลือเปนเบ้ียยังชีพใหแก ผูสูงอายุ
ตามภารกิจถายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ
จากที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 
0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,544,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเคราะหชวยเหลือเปนเบ้ียยังชีพใหแกคนพิการ
ตามภารกิจถายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือจาก
ที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1430 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2564 

   

  
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 240,000 บาท     

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเคราะหชวยเหลือเปนเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยเอดส
ตามภารกิจ ถายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือ 
จากที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 
0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

   

        
  

สํารองจาย จํานวน 1,054,370 บาท     
เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันและ
ยับย้ังกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพื่ อบรรเทาปญหาความ เดือดรอนของประชาชนเปนส วนรวมได 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 รวมแกไขเพิ่มเติม 

   

              
  

 
  

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 806,500 บาท         
  

1) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว 126,500 บาท     
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยต้ังจายตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0313.4/ว 2787 ลงวันท่ี 
18 พฤศจิกายน 2552 ในอัตรารอยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง 
ประจําปที่ผานมา (ไมรวมเงินกู เงินจายขาด เงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555  
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2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว 410,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการต้ังงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

   

        
  

3) คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว 50,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจรท่ีประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงก้ัน
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ 
ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3492 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

   

          
4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว 200,000 บาท     

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการต้ังงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563  

   

          
5) เงินทดแทนพนักงานจางประสบอันตราย เจ็บปวย ตั้งไว 20,000 บาท     

เพื่อจายเปนเงินทดแทนกรณีพนักงานจางประสบอันตรายเจ็บปวยหรือ  
สูญหายเนื่องจากการทํางานใหราชการ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 

   

        
  

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท 
          

ประเภทเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน ตั้งไว 10,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานเทศบาลที่ เสียชีวิตในระหวาง 

รับราชการ โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

   

        
    ประเภทเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา ตั้งไว 10,000 บาท 
    เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพลูกจางประจําที่เสียชีวิตในระหวางรับราชการ 

โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
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    ประเภทเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง ตั้งไว 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานจางท่ีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติ
ราชการ โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

   

        
  

เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 2,310,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) ตามกฎหมายในอัตรารอยละ 3 ของงบประมาณรายไดประจําป 
(ไมรวมรายไดจากพันบัตร เงินกู  เงินที่มีผู อุทิศให  หรือเงินอุดหนุน) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 56 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.5/ว 6038 ลงวันท่ี 
7 ตุลาคม 2563 

   

        
  

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 8,840 บาท     
เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น 
ในอัตราเดือนละ รอยละ 4 ของจํานวนบํานาญที่ ไดรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการ 
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 

   

        

      
        

        

 



 

 
 
 
 
 

  แผนงานบรหิารทั่วไป 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป         

งานบริหารทั่วไป รวม 16,147,870 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 11,649,900 บาท         
  

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท         
  

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯลฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

   

        
  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 
บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 
อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายก 
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธาน 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีฯลฯ พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   

        
  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
เดือนละ 6,000 บาท/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน   
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ 
พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี จํานวน 216,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท 
เพื่อจายเปนเงินเดอืนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดอืนละ 7,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯลฯ พ.ศ. 2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   

        
  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท    
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล 

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

   

   
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงประธานสภาเทศบาล 

เดือนละ 16,500 บาท เปนเงิน 198,000 บาท 

   

   
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล 

เดือนละ 13,500 บาท เปนเงิน 162,000 บาท 

   

    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   

        
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,577,900 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,846,900 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง
หลักเกณฑเก่ียวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 272,400 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหแกพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน เพิ่มสําหรับตําแหนงท่ี
มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับที่ 3 ลงวันท่ี  30 มกราคม 2558 
และเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาลฯลฯ ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558 

   

      
 

 



หนา  8/110 
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 278,400 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 
7,000 บาท จํานวน 1 ตําแหนง รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานักปลัด
เทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 2 ตําแหนง และเงินประจํา
ตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท และหัวหนาฝาย
อํานวยการ เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 ตําแหน ง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 19 เมษายน 2559 

   

        
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 505,800 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกลูกจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุง
คาจางประจําตามประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,
ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 

   

        
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,617,500 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนท่ีสุด  
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,900 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที ่2) ลงวันท่ี13 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 4,404,000 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 496,800 บาท         
  

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกอปท. จํานวน 150,000 บาท         
  

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล ตั้งไว 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินรางวัลผูซึ่งปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล   
เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจตรวจตราผูละเมิดขอบังคับ คาสํารวจเพ่ือจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ คาสํารวจความคิดเห็นหรือมีการวิจัย ฯลฯ เงินคาตอบแทน
ผูเชี่ยวชาญ คาตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล การประเมินบุคคลฯ ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ฯลฯ ตามที่กฎหมาย หนังสือสั่งการ
กําหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
   

เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ ตั้งไว 40,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแกคณะกรรมการ
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ผูดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 

   

        
   

เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว 100,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) แกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของ
เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอ่ืนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. 
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ 2558 

   

        
  

คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยสภาเทศบาล
ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ และอนุกรรมการ ซึ่งไดรับแตงตั้งเพื่อกิจการของ
สภาเทศบาล  ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วย เงิน เดื อน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ ายค า เบ้ี ยป ระชุ มก รรม ก ารสภ า เท ศบ าล  พ .ศ . 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

คาเชาบาน จํานวน 196,800 บาท     
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรอืคาเชาซื้อใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสทิธ ิ
เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 73,000 บาท 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา        

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ .ศ .2563 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศกึษาและคาเลาเรียน  

   

        
  

คาใชสอย รวม 1,886,200 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,286,200 บาท     
คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 50,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทยุ ทางอินเตอรเน็ต 
คาจัด ทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่ งพิ มพ ต างๆ จัดทําแผนพั บ 
ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร แผนซีดี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

            
คาตออายุโดเมนเนมและพื้นที่เวบ็ไซต ตั้งไว 5,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตออายุโดเมนเนมและพ้ืนท่ีเว็บไซตของเทศบาล
ตําบลสันกําแพง เปนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 900,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดดัแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ 
เชน จางเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารสํานักงาน/
ติดต้ังสเปรยปรับอากาศหองน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง 
อาคารบริการประชาชนและอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คาจัดทําปายไวนิล คาจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงาน คาจางเหมา
บริการป องกันและกําจัดปลวก ฯลฯ โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808 .2/ว 4044  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        
   

คาเชาทรัพยสิน ตั้งไว 56,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล เชน คาเชา
เครื่องถายเอกสาร โตะ เกาอ้ี เต็นท  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

   

        
    

คาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียม ตั้งไว 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ศาล การอุทธรณ คาปดหมาย คาฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล คาจาง
ทนายความและคาใชจายอ่ืนที่ เกี่ยวของ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        

    คาบริการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียน ตั้งไว 115,200 บาท 
    เพื่อจายเปนคาบริการและบํารุงรักษา ในการวิเคราะหและแกไขปญหา

ระบ บคอม พิ ว เตอร ใน งาน ทะ เบี ยน  โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

   

        

    คาประกันรถสวนกลาง ตั้งไว 100,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาประกันรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ 

ตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
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คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ  
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 
เพื่อเปนคาใชจายดาํเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปน 
ผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการดานคุณภาพการใหบริการ 
ของเทศบาลและคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการดําเนินงาน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  

ตั้งไว              50,000  บาท  

         
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 155,000 บาท     

เพื่อเปนรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ไดแก คารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและคาใชจายในพิธีเปดอาคาร
ตางๆ พิธีทางศาสนา โดยสามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว 

   

        
  

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 100,000 บาท     
เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน 
เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาของทองถิ่นและเจาหนาท่ีซึ่งรวมตอนรับ ฯลฯ   
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกินรอยละ 1% ของรายไดจริงของ
งบประมาณปที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูเงิน
จายขาดเงินสะสม และเงิน ท่ีมีผู อุทิศให  โดยถือปฏิ บั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

ตั้งไว 25,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆและเจาหนาที่
ซึ่งเขาประชุม ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆและคาบริการอ่ืนๆ  
ที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
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3) คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ งานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ตั้งไว 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน ฯลฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

   

      
  

 
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน 445,000 บาท         
   

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายจาก
ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งเท ศบ าล  ฯ ล ฯ  โด ยถื อ ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

      
    

คาใชจายในการชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา ตั้งไว 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

   

        
   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 200,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลลูกจางและคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา  
ที่พัก คาธรรมเนียมตางๆ ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอราชการหรือ
เขารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   

        
   

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการประชุม การฝกอบรม และสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางและคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ที่จัดโดยสวนราชการและหนวยงานอื่นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

   

        
   

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน 
จัดพิธีวางศิลาฤกษ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการเผยแพร
ผลงานขอมูลท่ีเปนประโยชนของเทศบาล กิจกรรม 5 ส ฯลฯ เนื่องในโอกาส
วันเทศบาล (24 เมษายน) เปนคาจตุปจจัยไทยทาน คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 29 ลําดับที่ 1 

   

       
   

คาใชจายในกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในวันทองถิ่นไทย ตามที่คณะ 
รัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอกําหนดใหวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปเปนวันทองถิ่นไทย 
เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ท่ีไดทรงมีพระบรมราชโองการใหยกฐานะตําบลทาฉลอมขึ้น  
เปนสุขาภิบาลทาฉลอม เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2548 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
การกระจายอํานาจการปกครองใหแกประชาชนและเปนการถือกําเนิดของ  
การปกครองสวนทองถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผูบริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางและลูกจางเทศบาลตําบล   
สันกําแพงรวมทั้งประชาชนท่ีสนใจเขารวมพิธี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 30 ลําดับที่ 4 

   

           
โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารและ
ประชาธิปไตยแกประชาชนและเยาวชน 

จํานวน 30,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูดานกฎหมายพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารและประชาธิปไตยแกประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เปนคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2557 
เปนไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 32 ลําดับที่ 
8 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
หนาที่ 1 ลําดับที่ 1  

   

 
 
 
 
 



หนา  15/110 
    

คาใชจายในการดําเนินการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนระดับตําบล 
เพื่อลดปญหาขอพิพาทและปญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งเสริมสราง
ความสมานฉันทตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชนตามกรอบภารกิจ 
5 ดาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0804.5/ว 1165 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2557 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 31 ลาํดับท่ี 7 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 

   

        
   

โครงการผลิตส่ือสิ่งพิมพและสรางการรับรูสูชุมชนผานสื่อออนไลน จํานวน 60,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธกิจกรรม/
โครงการ การถายภาพ/ถายวิดีโอทาง Facebook Fan page การจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน และการสรางการรับรูสูชุมชนในทองถิ่น 
โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป 
เอกสารขาวแจก จดหมายขาว รายปกษ จัดการขาวสารผานชองทาง
ออนไลน ผานไลนกรุป เพื่อติดตอ สื่อสารกับผูนําชุมชนในการรายงานผล
กิจกรรม เพื่อสงเปนขาวสรางการรับรูสูประชาชนโดยตรง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่33 ลําดับที ่10  

 
 
 
  

 

    
โครงการอบรมเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมและตอตานทุจริตคอรรัปชันภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและประโยชนสุขของประชาชน 

จํานวน 10,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและการ
จัดทําเอกสารประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 30 ลําดับที่ 5 
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   โครงการประชาสัมพันธจําหนายสินคาและการทองเท่ียว “สนักําแพงชวนเท่ียว 
ชวนกิน” 

จํานวน 20,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธจําหนายสินคาและการ
ทองเที่ยว “สันกําแพงชวนเที่ยว ชวนกิน” ของดีในเขตเทศบาลตําบลสัน
กําแพง เปนการสงเสริมเศรษฐกิจระดับทองถิ่นในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการเผยแพร
กิจกรรมผานทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Youtube ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่1 ลําดับที่ 1 

   

        
  

คาวัสด ุ รวม 718,000 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 308,000 บาท     
เพื่อจ ายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม 
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ กระดานดํา กระดานไวทบอรด 
แผนปายตางๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพตางๆ วารสารทองถ่ิน 
ราชกิจจานุ เบกษา พานพุ มดอกไม  พวงมาลัยชอดอกไม  พวงมาลา 
หนังสือพิมพ สํานักงานเทศบาล หนังสือระเบียบ กฎหมายตางๆฯลฯ 
เพื่อใชในกิจการสภาเทศบาล การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ  จัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล งานพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน
ราษฎร งานการเจาหนาที่ งานตรวจสอบภายใน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่แหง , เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หมอแปลงไฟฟ า (Step-up, Step-down), ลําโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้ ง
ไมโครโฟน, เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ, เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท     
เพื่อจายเปนคากระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือสําหรับใชในหองน้ํา 
ที่นอน ถังแกส หมอหุงขาวไฟฟา ถวย ชาม ชอน สอม แกวนํ้า จานรองแกว 
ถวยกาแฟ กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
  

 

        
  

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

       
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ สายไมล นอตสกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท     
เพื่ อจ ายเป นค าน้ํ า มัน เบนซิน  ดี เซล น้ํ า มัน เครื่อ งสํ าหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาฟลม กระดาษโปสเตอร พูกัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ เชน หัววาลวปด - เปดแกส, มิเตอรน้ํา, มิเตอร
ไฟฟาฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาสาธารณูปโภค รวม 1,330,000 บาท         
  

คาไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท     
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาในสํานักงาน หอกระจายขาวประจําหมูบาน 
ประปาหมูบาน ถนนคนเดินสานศิลปถิ่นหัตถกรรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาน้ํ าประปาสํานักงานฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทในสํานักงาน คาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
ในการติดตอราชการตางๆ คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งคูสายโทรศัพท
สํานักงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

        
  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต คาบริการเพื่อทําเว็บไซด 
(Web Site) คาใชจายที่เก่ียวของกับการใชบริการ คาระบบสื่อสารการใช
วงจร DSL VPN สําหรับใชเปนเสนทางในการรับ-สงขอมูลคอมพิวเตอร 
ของงานทะเบียนราษฎรเปนรายเดือน คาเชาวงจรสื่อสารขอมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

     
งบลงทุน รวม 93,970 บาท         

  
คาครุภัณฑ รวม 93,970 บาท         

  
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

   
        
   

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 57,270 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง Power Amp ขนาด 120 วัตต 
มีลําโพงฮอรน ขนาด 50 วัตต มีลําโพง 2 ทาง Active ขนาด 15 นิ้ว 
มีอินเวอรเตอร ขนาด 500W 12DC/220V มีไมโครโฟนไรสายมือถือคู 
มี ไม โคร โฟ นมื อถื อ  มี ส าย สัญ ญ าณ ไม โครโฟ น  ยาว  20  เมตร 
พรอมหัวแจค มีรางไฟ ขนาด 4 ชอง มีโครงเหล็กชุดติดรถยนตพรอม
เหล็กยึดติดลําโพง และพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
57,270 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาว เพื่อใช 
สําหรับใชประจํารถประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลสันกําแพง เพ่ือ
ประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ซึ่งสามารถจัดหาไดตาม
ราคาทองตลาด และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑฯ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ที่ 175/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ไดสืบราคาท่ีมีการจําหนายใน
ทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที่ 2 ลําดับที่ 9 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
   

        
   

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําหองประชุมเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยจัดหาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 11 

   

        
   

คาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท เพื่อใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานธุรการประจําสํานักปลัดเทศบาล โดยจัดหาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 56 
  

   

   
คาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 1 
    เค รื่ อ ง  ง บ ป ร ะ ม า ณ  3 ,7 0 0  บ าท  เพื่ อ ใช ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
    ประจําสํานักปลัดเทศบาลทดแทนเครื่องเดิมท่ีชํารุด โดยจัดหาตามเกณฑ 
    ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ นฐานการ จัดหาอุปกรณ และระบบ 
    คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
    พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 61  

จํานวน 3,700 บาท 
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งานบริหารงานคลัง รวม 8,901,300 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 5,689,300 บาท         
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,689,300 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,481,800 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ 
เก่ียวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับท่ี 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ใหแกพนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการ   
ใหพนักงานเทศบาลฯลฯ ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลังเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหนง และหัวหนาฝาย เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 3 ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที ่19 เมษายน 2559 

   

        
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 561,100 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง 
คาจางประจํา ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. , 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราคาจาง และการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 

   

        
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,405,900 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ดวนที่สุด ที่  มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
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เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 52,100 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 

งบดําเนินงาน รวม 2,866,000 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 462,000 บาท         
  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 100,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 
2561 

   

        
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 
เบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา        

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  3 ) 
พ.ศ.2549 และหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

   

        
 
 
 



หนา  23/110 
   

คาใชสอย รวม 2,055,000 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 115,000 บาท      
คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 95,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสอืที่  
มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        

    คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางบุคคลภายนอกประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของ

เทศบาล เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทย ุทางอินเตอรเน็ต จัดทําแผนพับ 
ปายประชาสัมพันธ โปสเตอร แผนซีดี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        

    คาธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว 5,000 บาท 
    เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมการใชเช็ค ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน 380,000 บาท         
   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ  
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาท่ีพัก คาธรรมเนียมตางๆ ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอ
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

   

        
   

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 60,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการประชุม การฝกอบรม และสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่จัดโดยสวนราชการ 
และหนวยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  

   

        



หนา  24/110 
    

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 250,000 บาท 

    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิน เชน การคัดลอกขอมูล การจัดทําแผนท่ีแมบท การสํารวจขอมูล
ภาคสนามเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามสภาพความเปนจริง และเปน
ปจจุบัน โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาใชจายตาง ๆ ท่ีจําเปน
เกี่ยวของในการดําเนินโครงการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565)  หนาที่ 34 ลําดับที ่14             

   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนการจูงใจแกผูเสียภาษ ี จํานวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพ่ือเปน
การจูงใจแกผูเสยีภาษี โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาใชจายตาง ๆ 
ที่ จําเปนเก่ียวของในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 35 ลําดับที่ 15            

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,560,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซมครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด ยานพาหนะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2564 

   

        
  

คาวัสด ุ รวม 309,000 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ 
ถายเอกสาร สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพฯลฯ โดยถือปฏิบัต ิ
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
  

 



      
หนา  25/110 

  

 

  
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่แหง เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม 
หมอแปลงไฟฟ า (Step-up, Step-down)  ลําโพง ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 

   

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท      

เพื่อจายเปนคาถวยชาม ถวยกาแฟ น้ําดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ดวนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 
  

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ สายไมล นอตสกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดวน
ที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท     
เพื่ อจ ายเป นค าน้ํ า มั น เบนซิ น  ดี เซล น้ํ า มั น เครื่ องสํ าหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาฟลม เทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร พูกัน สี ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

 
 
 
 
  

 

      
 
 

 



หนา  26/110   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรเชน ตลับผงหมึก แผนดิสก ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท         
  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการติดตอราชการ การแจงและรับรายได 
คาภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ของงานพัฒนารายได ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต ของงานการเงินและบัญชีและ
งานพัฒนารายได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

  
งบลงทุน รวม 94,500 บาท         

  
คาครุภัณฑ รวม 94,500 บาท         

  
ครุภัณฑสํานักงาน 

   
        
   

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 29,500 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 5 ตูๆ ละ 5,900 บาท งบประมาณ 29,500 บาท ใชสาํหรับจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ งานการบัญชีและพัสดุ กองคลัง โดยจัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ขอ 10.14.1 

   

           
คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานกลางเบาะหนัง จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 3,000 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีประจําฝายบริหารงานคลัง เพื่อทดแทนของเดิมท่ีชํารุด 
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ที่ 193/2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาท่ีมี
การจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน 
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  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    
      
   คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 22,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
22,000 บาท มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาว เพื่อใชในปฏิบัตงิาน
ฝายพัฒนารายได กองคลัง ในการออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกขอมูลผูเสีย
ภาษี โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 ขอ 7 

  
 
 
 
 

 

 

        
   คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 30,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
30,000 บาท มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาว เพื่อใชในปฏิบัตงิาน
ประจํากองคลัง งานจัดซื้อจัดจางในระบบ e-gp และงานการเงินและบัญชี
ในระบบ e-laas โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิ จิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ขอ 8 

  
 
 
 

 

 

  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ            

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุณัฑ จํานวน 261,500 บาท     
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ   
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

   

 
 



 
 
 
 
 
  แผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

งานเทศกิจ รวม 538,500 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 458,500 บาท         
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 458,500 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,800 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงนิปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณ ะกรรมการพ นั ก งาน เทศบาลจั งห วัด เชี ย งให ม            
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม
2559 

   

        

  เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวน 22,700 บาท 
    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ใหแกพนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เก่ียวกับ      
การใหพนักงานเทศบาลฯลฯ ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

          
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท     

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 

   

        
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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งบดาํเนินงาน รวม 80,000 บาท 
       

คาใชสอย รวม 35,000 บาท 
        

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท         

    คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 20,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ  

หรืองานท่ีมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2562 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        
     คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 15,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงปาย วัสดุอุปกรณสําหรับปดปายประชาสัมพันธ 

ฯลฯ ให มีความเป นระเบียบเรียบรอย โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาวัสด ุ รวม 45,000 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาน
ดํา สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯเพื่อใชในงานเทศกิจ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่สายไมล นอตสกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท     
เพื่ อจ ายเป นค าน้ํ า มั น เบนซิ นดี เซล นํ้ า มั น เครื่ อ ง สํ าหรั บรถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาสี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเสน ทินเนอร ไมตางๆ ฯลฯ       
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ท่ี  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,355,600 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 2,651,200 บาท         
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,651,200 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 343,200 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงนิปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที ่5) ลงวันที ่3 มีนาคม 2559 

   

        
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 589,600 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแก ลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุง
คาจางประจําตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดรับคาจาง (ฉบับที ่4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

   

        
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,642,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.  
ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 76,400 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 

งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 90,000 บาท         
  

คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพื่อสนับสนุน  
การปฏิบัติหนาที่ของ อปพร.ที่ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแก อปพร.ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 
       เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา        

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ .ศ .2563 
และห นังสือ  ท่ี  มท  0809 .3/ว 4522  ลงวันที่  9  สิ งหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

   

        
  

คาใชสอย รวม 865,000 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 690,000 บาท         

    คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 680,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 
คาจางเหมาแรงงาน คาจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติหนาที่งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 

   

        

     คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางทําปายไวนิล คาจัดทําสติกเกอร แผนพับ ประชาสัมพันธ

การดําเนินกิจกรรมงานหนาที่ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา  33/110   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 175,000 บาท    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก อปพร.ที่ไดรับคําสั่ง 
ใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมตางๆ ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอราชการหรือ 
เขารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

   

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการประชุมการฝกอบรม และสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางท่ีจัดโดยสวนราชการ 
และหนวยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

   

        
   

โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ จัดทําแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทบทวนปรับปรุงแผนฯ และฝกซอมแผนฯ ให
เปนไปตามรูปแบบและแนวทางท่ีกําหนด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่77 ลําดับที ่3 

   

        
   

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลตางๆ เพื่อรณรงคประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมายที่
เก่ียวของ เพื่อสรางวินัยและความตระหนักการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย
การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโคง และปายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง
ปองกันและลดความสูญเสยีจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที ่จัดต้ัง 
ศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดเวทีประชาคม
ในการตรวจสอบเสนทางบริเวณจุดเสี่ยงในชุมชน เพื่อปรับปรุงแกไขบริเวณ
จุดเสี่ยง และประชาสัมพันธใหความรูประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.5/1634 ลงวนัที่ 22 กันยายน 2557  
และหนังสือท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือที่ 
มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562 และหนังสือที่  มท 
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่78 ลําดับที ่4 
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โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันการเผาในท่ีโลง จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควัน   
การเผาในท่ีโลง คาจัดทําปายประชาสัมพันธแผนพับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0891.4/ว 212 
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 และหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันท่ี 
2 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ 
ว0533 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565)  หนาที ่79 ลําดับที ่8 

   

    
โครงการฝกอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

จํานวน 15,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดบัเพลิงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย 
เพื่อฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกูภัยในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝกอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพ  
เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกูภัย ทุก 3 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น          
(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่78 ลําดับที ่5 

   

        
   โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย  จํานวน 60,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนในเบ้ืองตนที่ไดรับความ

เดือดรอนเฉพาะหนาดานสาธารณภัยในพื้นท่ี เพื่อเยียวยาและฟนฟูหลัง 
เกิดภัยฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่12 ลําดับที ่3 

   

        
  

คาวัสด ุ รวม 555,000 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําด่ืม 
กุญแจ แผงปดประกาศ กระดานดํา กระดานไวทบอรด แผนปายตางๆ 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เพ่ือใชในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่แหง  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม 
หมอแปลงไฟฟ า (Step-up, Step-down) ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้ ง
ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

      
  

 
  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคากระดาษทิชชูหองน้ํา ที่นอน ถังแกส หมอหุงขาวไฟฟา  
ถวย ชาม ชอน สอม แกวน้ําจานรองแกว ถวยกาแฟ กระติกนํ้ารอน 
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

       
 

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ สายไมล นอตสกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท     

เพื่ อจ ายเป นค าน้ํ า มัน เบนซิน  ดี เซล น้ํ า มัน เครื่อ งสํ าหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        



หนา  36/110 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาฟลม กระดาษโปสเตอร พูกัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

      
  

 
  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการดับเพลิง เชน ชุดหมี เสื้อก๊ัก
สะทอนแสง รองเทา ถุงมือ ฯลฯ เพื่อสวมใสในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล ง วั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ า ค ม  256 4  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาท่ี
ทองถิ่น พ.ศ.2560 (ขอ 6) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  วสัดุเครื่องดับเพลิง 

        เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชน สลิง ผาใบ ตัวเซฟ เชือกโรยตัว ทอดูดนํ้า 
        หัวฉีดน้ํา สายดับเพลิง หัวตอ ขอตอเครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม 
        หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 
        ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
        เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

จํานวน           50,000   บาท 

       
วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ แผงกั้นจราจร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ เชน แถบก้ันเขตหามเขาสะทอนแสง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว  1 0 9 5  ล งวั น ท่ี  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4   แ ล ะร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 งบลงทุน รวม 174,400 บาท         

  คาครุภัณฑ รวม 174,400 บาท         

  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง            
   

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ ี จํานวน 44,400 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 44,400 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงานประจํา
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ขอ 8.8.1  

   

        
  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

 
   

   คาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจสวนบุคคลและอุปกรณครบชุดพรอมใชงาน  จํานวน 130,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจสวนบุคคลและอุปกรณครบชุดพรอม
ใชงาน จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 130,000 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปน
ครุภัณฑที่ ไม มี กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความ
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ที่ 175/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ไดสืบราคาที่มี
การจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่7 หนาที ่14 ลําดับที ่7 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
        
  เงินอดุหนุน รวม 20,000 บาท 
      
  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 
        
    อุดหนุนเทศบาลตําบลสันกลาง ตั้งไว 20,000 บาท 
    เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

รวม ในการช วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส วนท อ งถิ่ น 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2565 โดยถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย เพื่อชวยเหลือ 
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
และประกาศกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ .ศ . 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/2045 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 และหนังสือเทศบาลตําบล 
สันกลาง ท่ี ชม 71101/ว598 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 36 ลําดับที ่16   

   

 
 



 
 
 
 
 

  แผนงานการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา รวม 15,994,890 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 3,291,900 บาท         
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,291,900 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,248,800 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงนิปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ใหแกพนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เก่ียวกับ       
การใหพนักงานเทศบาลฯลฯ ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนง ผู อํานวยการกอง
การศึกษา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหนง และหัวหนาฝาย  
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 
ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 

   

        
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 824,700 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินเพิ่มที่จายเพ่ิมใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,022,000 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 177,000 บาท         
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 85,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงาน
เทศบาลและลูกจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน   
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 

   

        
  

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ 
เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา        

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศกึษาและคาเลาเรียน 

   

        
  

คาใชสอย รวม 520,000 บาท       
 

 
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท         
   

 คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 270,000 บาท     
เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมา
แรงงานฯลฯ โดยสามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ังประมาณ
การไว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 

   

        
 
 
 
 
 
 



หนา 41/110 
   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 250,000 บาท 
         

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ฯลฯ เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
คาเชาท่ีพัก คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการฝกอบรม สัมมนาตางๆ หรือ
คาใชจายท่ีมีความจําเปนตองเดินทางไปตดิตอราชการหรือเขารับการอบรม
สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   

           
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท 

       เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการประชุม การฝกอบรม และสัมมนา   
    ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางหรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล 
    เทศบาลตําบลสันกําแพง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ฯลฯ 
    ที่จัดโดยสวนราชการและหนวยงานอ่ืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
    ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 
    0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   

          
โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด 
ประกวดทักษะ การแสดงนิทรรศการและการแสดงตางๆ ในงานวันเด็ก
แหงชาติ เปนคาจัดซ้ือของเลน ตุกตา ของขวัญ รางวลั ขนม ลูกโปง อาหาร 
เครื่องด่ืม ปาย คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาเชาเวที เต็นท โตะ เกาอี้
อุปกรณเด็กเลน คาจางเหมาเครื่องเสียงและวงดนตรี คาวัสดุอุปกรณ ท่ีใช
ในการจัดเตรียมงาน สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
และเก่ียวของ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 94  
ลําดับที่ 9 
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คาวัสด ุ รวม 325,000 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษตางๆ ตะแกรง ชั้นวางเอกสาร 
กุญแจ แผงปดประกาศ กระดานดํา กระดานไวทบอรด   ปาย มานปรับ
แสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงก้ันหอง (Partition) 
เครื่องเขียน สมุด ซองจดหมาย คลิปบอรด สิ่งพิมพ ธงตางๆ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาอ่ืนๆ เชน สายไฟ สายไมล สายลําโพง หลอดไฟ ปล๊ักไฟ 
แบตเตอรี่แหง เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน 
หมอแปลงไฟฟา ไมลลอย เครื่องชารท ถาน ลําโพง ลําโพงสนาม ไมโครโฟน 
ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องเลนดีวีดี พัดลม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาไมกวาด ไมถูพื้น ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา 
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส หมอหุงขาวไฟฟา นํ้าดื่ม ถวย จาน 
ชาม ชอน สอม แกวน้ํา จานรองแกว ถวยกาแฟ ถาด น้ําด่ืม ฯลฯ เพื่อใชใน
กิจการงานกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา เลื่อย เครื่องเจียร 
เครื่องตัดเหล็ก ไขควง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ สายไมล นอตสกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

 



หนา 43/110 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน ดีเซล นํ้ามันเครื่องสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต
เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564, หนังสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคากระดาษโปสเตอร พูกัน สี ผาเขียนปาย เชือก คาลางอัดรูป 
แฟลช เลนส ขาต้ังกลองฯลฯ เพื่อใชในงานกองการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง และการประชาสัมพันธ
อ่ืนๆ ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

      
  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแผน CD/CD-RW ดิสกเก็ต แผนโปรแกรมตาง ๆ คาตลับผง
หมึก คียบอรด เมาส เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ เพื่อใชในกิจการ
กองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
ม ท  0808.2/ว10 9 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ าค ม  256 4  แล ะ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 

งบลงทุน รวม 46,090 บาท         

  คาครุภัณฑ รวม 46,090 บาท 
      
  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    
      
     คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาด 

   ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 17,000 บาท 

         เพื่ อ จ าย เป นค าจั ดซื้ อ เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอ ร  สํ าห รับ งาน สํ านั ก งาน 
       *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
       17,000 บาท เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานประจํากองการศึกษา โดยจัดหา 
       ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ 
       คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
       พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 6 
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  ครุภัณฑสํานักงาน   
      
   คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 3,290 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน ขนาด 67 x 72 x 114-124 ซม. 

แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนและที่พักแขน จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 3,290 
บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกอง
การศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบล
สันกําแพง ที่ 192/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มีการ
จําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน 

  

       
   คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,800 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 880 x 410 x 879 มม. 

จํานวน 2 ตูๆ ละ 2,400 บาท งบประมาณ 4,800 บาท ครุภัณฑดังกลาว
เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความ
จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาทีก่องการศึกษา ซึ่งสามารถ
จัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ที่ 192/2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มีการจําหนายใน
ทองตลาด จํานวน 3 ราน 

  

      
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    
   คาจัดซื้อเครื่องเสียงเคล่ือนที่พรอมไมโครโฟน จํานวน 21,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาเครื่องเสียงเคลื่อนท่ีพรอมไมโครโฟน มีเครื่องรองรับบลูทูธ 

MP3 USB ได มีชองตอไมโครโฟนชนิดไรสาย มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องและ
สามารถชารจไฟบานได  มีลอลากสําหรับเคลื่อนยาย จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 21,000 บาท  ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีกองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะ
ดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ 
โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตาม
คําสั่งเทศบาลตําบลสนักําแพง ท่ี 192/2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564  
ไดสืบราคาที่มีการจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน 
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,634,900 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุน รวม 11,634,900 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 11,634,900 บาท       
 

 
  

1) อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบล 
สันกําแพง 

ตั้งไว 11,440,800 บาท 
    

เพื่อเปนรายจายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพงในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน 
จํานวน 200 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับท่ี 
14 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
หนาที่ 7 ลําดับที่ 6 

   

    
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

   
    

 (1) โรงเรียนบานสันกําแพง จํานวน 2,153  คน เปนเงิน 9,042,600  บาท 
  

    
 (2) โรงเรียนบานแชชาง จํานวน   179  คน เปนเงิน   751,800  บาท 

  
    

 (3) โรงเรียนวัดบานนอย จํานวน   125  คน เปนเงิน   525,000  บาท 
  

    
 (4) โรงเรียนวัดสันโคง จํานวน    56  คน เปนเงิน   235,200  บาท 

  
    

 (5) โรงเรียนวัดทรายมูล จํานวน    53  คน เปนเงิน   222,600  บาท 
  

    
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 

   
    

  (1) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ จํานวน 158 คน  เปนเงิน 663,600 บาท 
  

         
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง ตั้งไว 194,100 บาท     

เพื่อเปนรายจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ใหแก
โรงเรียนในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 95 ลําดับท่ี 15 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ครั้งท่ี 3 หนาที่ 8 ลําดับที่ 7 

   

    
(1) โรงเรียนบานสันกําแพง 

   
    

      - โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดานดนตรีแกนักเรียนโรงเรียน        
บานสันกําแพง จํานวน 47,000 บาท 

   

    
(2) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ 

   
    

      - โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู จ.ลําปาง จํานวน  20,000  บาท 
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(3) โรงเรียนบานแชชาง 
   

    
      - โครงการอนุรักษดนตรีพืน้บานลานนา  จํานวน  22,500  บาท 

   
    

(4) โรงเรียนวัดบานนอย 
   

    
      - โครงการสงเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานดนตร ี
และนาฏศิลป  จํานวน 25,600 บาท 

   

    
(5) โรงเรียนวัดสันโคง 

   
    

      - โครงการจัดทําสื่อสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ และจัดหาวัสดุเพื่อ
สงเสริมการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูในโรงเรียน จํานวน 25,000 บาท 

   

    
(6) โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 

   
    

      - โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการเลนดนตรีพื้นเมืองและการตี
กลองสะบัดชัย จํานวน  24,000  บาท 

   

    
(7) โรงเรียนสันกําแพง 

   
    

      - โครงการแกนนําเยาวชนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21                
จํานวน  30,000  บาท 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,594,720 บาท       
 

 
 

งบบุคลากร รวม 3,584,000 บาท       
 

 
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,584,000 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,556,100 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก ผู อํานวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง ตามหนังสือกรมสงเสริม    
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของอปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ 
มท 0809.2/ว 3749 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

   

        
  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ ใหแก พนักงานครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และพนักงานครู (ครูผูดูแลเด็ก)  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนาเดก็เล็กวัดสันโคง  
คนละ 3,500 บาท ตอเดอืน จํานวน 5 ตําแหนง ตามหนังสอืกรมสงเสริม    
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนท่ัวไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็) ของอปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.2/ว 3749 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 644,300 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจางทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง และพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาวและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโคง ตามหนังสือกรมสงเสริม    การปกครองทองถิ่น ที่  มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป
ดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) ของอปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.2/ 
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 89,600 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจางทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง และพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโคง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 
มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป
ดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) ของอปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.2/ 
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

   

      
 
  

 

 
 



หนา  49/110 
  

งบดําเนินงาน รวม 7,757,420 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 3,000 บาท         
  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 3,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  

   

        
  

คาใชสอย รวม 1,982,820 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท         
   

คาจางเหมาบริการ ต้ังไว 500,000 บาท     
เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมา
แรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

   

        
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 1,482,820 
 

        
   

โครงการเปดบานอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ไดแก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคงและกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแกนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาระดับอนุบาล 3 เชน คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาชุดการแสดง คาแตงหนาทําผม คาของรางวัล คาเอกสาร
ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
เตรียมงาน การจัดงานและคาจัดทําสูจิบัตร รวมถึงคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
และเก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91   
ลําดับที ่2 

   

        
 
 
 
 
 



หนา  50/110 
    

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาอนุบาลสัมพันธของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ไดแก โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาวและศูนยพัฒนา   
เด็กเลก็วัดสันโคง เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
ของท่ีระลึก คาสมัครเขารวมการแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการ       
คาตกแตงสถานท่ี คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข ารวมการแขงขันกีฬา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่92 ลําดับที ่3   

   

        
   

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่ จํานวน 60,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่
ของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ไดแก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง เชน คาพาหนะ คาบัตรผานประตู 
คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญ ของท่ีระลึก คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณในการจัดเตรียมงาน คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและ
เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91 
ลําดับที ่1 

   

        
   

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,382,820 บาท     
เพื่ อจายเปน เงินสนับสนุนคาใชจ ายการบริหารสถานศึกษา ใหแก        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลสัน กําแพง        
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ  พ .ศ .2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0816.2/ว
3924 ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 

   

        
  

(1) สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

ตั้งไว 808,620 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ 
   

       - คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน (ระบบ WiFi)         จํานวน    7,200   บาท 
       - คาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด อปท. จํานวน  478,800  บาท 

     (อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  114 คน) 
     



    หนา  51/110 
     
       - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 193,800 บาท 

     (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 114 คน) 
       - คาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 22,800 บาท 

     (คนละ 200 บาท/ป จํานวน 114 คน) 
       - คาอุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 22,800  บาท 

     (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 114 คน)     
   - คาเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  34,200 บาท 
     (คนละ 300 บาท/ป จํานวน 114 คน) 

  

    
   - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 49,020 บาท 
     (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 114 คน) 

 
 

      
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 
3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 92 
ลําดับที ่5  

   

        
  

(2) สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว ตั้งไว 247,225 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ 

   
    

   - คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  จํานวน 159,495 บาท 
     (อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 31 คน) 

   

    
   - คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน  52,700 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ป จํานวน 31 คน) 

   

       - คาหนังสือเรียน  จํานวน  6,200  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 31 คน) 

   

       - คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  6,200  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 31 คน) 

   

       - คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  9,300  บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ป  จํานวน 31 คน) 

   

       - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน  13,330  บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 31 คน) 

   
    

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.2/ 
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 93 
ลําดับที ่6  
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(3) สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง ตั้งไว 326,975 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ 

   
    

   - คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  จํานวน 210,945  บาท 
     (อัตรามื้อละ 21  บาทตอคน จํานวน 245 วัน 41 คน) 

   

    
   - คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก (รายหัว)  จํานวน 69,700 บาท 
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ป จํานวน 41 คน) 

   

       - คาหนังสอืเรียน  จํานวน  8,200  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 41 คน) 

   

       - คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  8,200  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 41 คน) 

   

       - คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  12,300  บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ป  จํานวน 41 คน) 

   

       - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน  17,630  บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 41 คน) 

  
 

 
    

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.2/ 
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 93 
ลําดับท่ี 7 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ครั้งที่ 1  

   

        
        
  

คาวัสด ุ รวม 5,711,600 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล       
สันกําแพง เปนคาจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟม นํ้ายา
ลบคําผิด กรรไกร ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เกาอ้ี
พลาสติก แฟม ธงชาติ น้ําด่ืม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาอื่นๆ เชน ไมโครโฟน โฟมไฟ โทรโขง ฟวส เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา แผงวงจร ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง ฯลฯ 
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,616,600 บาท     

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล
สันกําแพง เชน จาน ถวย ชอน ถาดหลุม แกวน้ํา แปรงฟน ยาสีฟน 
น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา อุปกรณทําความสะอาด ผาเช็ดหนา 
กระติกน้ํารอน ขันน้ํา ผาหม เบาะ ท่ีนอน หมอนหนุน ฯลฯ (จํานวน 
40,000 บาท)  

   

    
- คาอาหารเสรมิ (นม) (จํานวน 5,576,600 บาท) 

   
    

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแก เด็กเลก็ เด็กอนุบาล และ        
เด็ก ป.1 - ป.6 ในเขตเทศบาล จํานวน 9 แหง  (ในอัตราคนละ 7.37 บาท/
วัน)   

   

    
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 260 วัน 

  
    

     (1) โรงเรียนบานสันกําแพง  จํานวน 2,153 คน  เปนเงิน  4,125,600  บาท 
  

    
     (2) โรงเรียนบานแชชาง      จํานวน    179 คน  เปนเงิน    343,000  บาท 

  
    

     (3) โรงเรียนวดับานนอย     จํานวน    125 คน  เปนเงิน    239,600  บาท 
  

    
     (4) โรงเรียนวดัสันโคง        จํานวน     56 คน  เปนเงิน    107,400  บาท 

  
    

     (5) โรงเรียนวดัทรายมูล      จํานวน     53 คน  เปนเงิน    101,600  บาท 
  

    
     (6) โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ  จํานวน 158 คน เปนเงิน 302,800 บาท 

  
    

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 260 วัน 
  

    
     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง  จํานวน 114 คน เปนเงิน  218,500 บาท 

 
    

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260  วัน 
  

    
     (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว  จํานวน  31  คน  เปนเงิน  59,500  บาท 

  
    

     (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง  จํานวน  41  คน  เปนเงิน  78,600  บาท 
  

    
 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับท่ี 8 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาท่ี 
6 ลําดับที่ 5 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท  0808 .2 /ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล ซีดีรอมไดรฟ แผน
กรองแสง แปมพิมพ เมนบอรด เมาส CD-ROM หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ไดแก โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนา  เด็กเล็กวัดคําซาวและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เคียว ปุย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท         
  

คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลสันกําแพง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2562 

   

        
  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง ฯลฯ  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

          
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการติดตอราชการตางๆ 
คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งคูสายโทรศัพทและคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง ไดแก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาวและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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งบลงทุน รวม 253,300 บาท       
 

 
  

คาครุภัณฑ รวม 253,300 บาท         
  

ครุภัณฑงานบานงานครัว 
   

        
   

คาจัดซื้อชั้นวาง-คว่ําจานอลูมิเนียม จํานวน 1,200 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวาง-คว่ําจานอลูมิเนียม ขนาด 49 x 78 x 109.5 
ซม. จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 1,200 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใช
สําหรับใชในการปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว ซึ่งสามารถ
จัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง ที ่
192/2564 ลงวันที่  2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มีการจําหนายใน
ทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่17  ลําดับที ่14 

   

        
   คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 29,200 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก ตัวเครื่อง

ทั้งภายนอกและภายในทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเปนสนิม ถังบรรจุน้ําภายใน
ทําดวยสแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะกั่ว มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา 
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ ราคาไมรวมคา
ติดตั้ง อุปกรณการติดตั้ง เชน เบรกเกอรกันดูดและไมรวมเครื่องกรองนํ้า 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,600 งบประมาณ 29,200 บาท สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาวและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สันโคง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ขอ 6.3.2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่17  ลําดับที ่15 

   

        
   คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 8,500 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู งบประมาณ 

8,500 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง 
โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ขอ 6.1.2 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่19  ลําดับที ่26 
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  ครุภัณฑสํานักงาน    
        
   คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง) จํานวน 21,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  21,000 บาท  สํ าหรับ ใช ในการติดตั้ งประจํ าอาคาร
อเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยจัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ขอ 10.6.1  

   

        
   คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 17,700 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ

ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,900 บาท งบประมาณ 17,700 บาท ใชสําหรับ 
การจัดกิจกรรมประจําอาคารอเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สันกําแพง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดอืนธันวาคม 2563 ขอ 10.14.1 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่18  ลําดับที ่19 

   

        
   คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง จํานวน 40,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 

30 นิ้ว จํานวน 10 ตัวๆ ละ 4,000 บาท งบประมาณ 40,000 บาท 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ ท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับการจัดกิจกรรมประจําอาคาร
อเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ซึ่งสามารถจัดหา
ไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหา
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ที่ 192/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564  ไดสืบราคาที่มีการจําหนายใน
ทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่19  ลําดับที ่23 
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  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    
   คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดต้ัง จํานวน 135,700 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

มิกเซอร 12 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ลําโพง 60  วัตต จํานวน 8 ตัว 
เพาเวอรแอมป 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ไมคไรสาย มือถือคู จํานวน 2 
ชุด ไมคมือถือ จํานวน 2 ตัว อุปกรณยอย (ขาตั้งไมคชนิดตั้งโตะ, ขาตั้งไมค
ชนิดตั้งพื้น, สายสัญญาณไมค, สายลําโพง, แผนเพลทสแตนเลส) จํานวน 1 
ชุด ราคารวมคาติดต้ัง งบประมาณ 135,700 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปน
ครุภัณฑ ท่ีไม มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความ
จําเปนตองใชสําหรับการจัดกิจกรรมประจําอาคารอเนกประสงค โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด
และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ  ตามคําสั่ งเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่  192/2564 ลงวันที ่
2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาท่ีมีการจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนาท่ี 
19  ลําดับที ่24 

   

        
 
 
 



 
 
 
 

  แผนงานสาธารณสขุ 
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แผนงานสาธารณสุข         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,841,800 บาท       
 

 
 

งบบุคลากร รวม 6,359,900 บาท       
 

 
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,359,900 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,973,900 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที ่5) ลงวันที ่3 มีนาคม 2559 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวน 110,000 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ใหแกพนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา   
ที่เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการให
พนักงานเทศบาลฯลฯ ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 01 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง ประกาศกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาลและพนักงานสวนตําบล 

   

        
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 145,200 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนงผูอํานวยการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เดือนละ 5,600 บาท หัวหนาฝาย เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 2 ตําแหนง และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน 1 ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 19 เมษายน 2559 

   

        
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 817,800 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุง
คาจางประจํา ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง 
(ฉบับที ่4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,ก.ท.  
และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,157,000 บาท     

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

   

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท     

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที ่2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
 

งบดําเนินงาน รวม 1,462,000 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 419,000 บาท         
  

คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 120,000 บาท         
    

เพื่อจายเปนปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ไดรับคําสั่งชวยในการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ อปท.และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 

   

        
  

คาตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท         
   

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 130,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
   

ประเภทคาตอบแทนวิชาชีพพิเศษคาจางพิเศษ คาลวงเวลา การบริการดาน
สาธารณสุข สําหรับแพทย พยาบาลรวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุข 
และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิชาชีพพิเศษสําหรับพยาบาล คาจางพิเศษ  
คาลวงเวลาสําหรับแพทย พยาบาลรวมท้ังเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข  
จากกระทรวงสาธารณสขุหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ที่ปฏิบัติงานใหแก 
เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3617    
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2537 

ตั้งไว 10,000 บาท 
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสทิธิ 
เบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

   

        
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท 
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา        

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี  3)         
พ.ศ. 2549 และหนังสอื ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศกึษาและคาเลาเรียน 

   

        
  

คาใชสอย  รวม 678,000  บาท   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 425,000 บาท         

    
คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 370,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ คาจางพนยายุง
คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ศูนยกําจัดขยะของเทศบาลฯ, ศูนยสงเสริม
และบริการสุขภาพผูสูงอายุ/ชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี, ที่สาธารณะ      
การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม การปฏิบัติงานดานสาธารณสุขเพื่อสงเสริม
และฟนฟู ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือที่ มท 080/.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

            
คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

ตั้งไว 25,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งท่ีมี
เจาของและไมมีเจาของจากการสํารวจ ตัวละ 6 บาทตอป ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2560 
หนังสือดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวนัที่ 10 เมษายน 2561 
 

   

   
 คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 30,000 บาท    
 เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกจัดทํา เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร

กิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทยุ จัดทําแผนพิมพ
โปส เตอร  ป ายประชาสัมพั นธ  ฯลฯ  โดยถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 253,000 บาท         
   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
คาเชาท่ีพัก คาธรรมเนียมตางๆ ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอ
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

   

        
   

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 35,000 บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการประชุม การฝกอบรม และสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่จัดโดยสวนราชการ 
และหนวยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

   

        
   

โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม.  จํานวน 25,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการใหความรู รณรงค ประชา 
สัมพันธและกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการควบคุมปองกันโรคและ
สรางเสริมสุขภาพ แก อสม. แกนนําสุขภาพ และผูนําชุมชน เปนคาวัสดุ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาเชาสถานที่ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน
และเก่ียวของฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82 
ลําดับท่ี 1 

   

        
   

โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบรโิภค จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมผูประกอบการ ผูปรุงอาหารและผูสัมผัส
อาหาร และตรวจสารปนเปอนในอาหารและน้ําอุปโภคและบริโภค       
เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาเชาสถานที่ คาชุดตรวจสาร
ปนเปอนในอาหารและน้ําอุปโภคและบริโภคและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 3 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3 

   

       
 
 
 

 

 



หนา 62/110 
    

โครงการการดูแลผูสงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 15,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการใหความรูแกญาติและผูดูแล 
ผูท่ีมีภาวะพึ่งพิง เย่ียมบาน เปนคาวัสดุ คาอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนที่
จําเปนและเกี่ยวของฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หนาที่ 14 ลําดับที่ 2 

   

         
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ    
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เปนคาอาหาร อาหารวาง  คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของในการฝกอบรม การสํารวจประชากรสัตวเลี้ยง กิจการการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  พ .ศ . 2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 12  

   

        
   โครงการฝกอบรมผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มี

ภาวะพ่ึงพิง 
จํานวน 78,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมผูชวยเหลือดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อใหความรู ทักษะ 
ในการดูแลผูสูงอายุที่ มีภาวะพึ่ งพิ งแกประชาชนในพื้นที่  ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนคาอาหาร อาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการฝกอบรม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 08080.2/
ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เรื่องแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
หนาที่ 5 ลําดับท่ี  4 

   

        



      หนา 63/110    
คาวัสด ุ รวม 345,000 บาท         

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่ งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ หมึกโรเนียว 
กระดาษไข วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมายตางๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา ปลั๊กไฟ สวิทซไฟฟา เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟา 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ เบรกเกอร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาดินลูกรังหินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ สายไมล นอตสกรู หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 

   

          
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท      

เพื่อจายเปนคาซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกันและควบคุม  
โรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งท่ีมี
เจาของและไมมีเจาของ จากการสํารวจตามโครงการสัตวปลอดโรค       
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เวชภัณฑและยา วัสดุอุปกรณในการ   
รักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลทั้งในและนอกสํานักงานและเปนคาใชจาย   
ในการจัดซื้อน้ํายากําจัดกลิ่น น้ํายาฆาแมลงวัน วัคซีน ทรายอะเบท น้ํายา
กําจัดยุงลาย ยาคุมกําเนิด สารดับกลิ่น อีเอ็ม สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตวฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา 64/110        
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท      
เพื่อจายเปนคาฟลม กระดาษโปสเตอร พูกัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 
  

   

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท      

เพื่ อจ ายเปนคาจัดซื้อวัส ดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผงหมึก สําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แผนหรือจานบันทึกขอมูล แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

      
 

 
  

คาสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท   
คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาในบานพักพนักงานโรงฆาสัตว สุสานสันติวัน 
สวนสาธารณะ ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพผูสูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

  
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคานํ้าประปา บานพักพนักงาน โรงฆาสัตว สุสานสันติวัน 
สวนสาธารณะ ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพผูสูงอายุ/ชุมชนวัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา 65/110 

 
งบลงทุน รวม 19,900 บาท         

  
คาครุภัณฑ รวม 19,900 บาท         

  
ครุภัณฑ วิทยาศาสตรหรือการแพทย    

   คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จํานวน 8,100 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบดิจิตอล จํานวน 
3 เครื่องๆ ละ 2,700 บาท งบประมาณ 8,100 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปน
ครุภัณฑที่ ไม มี กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตมีความ
จําเปนตองใชสําหรับใชในการดูแลและสงเสริมสุขภาพของผูปวยในชุมชน 
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ที่ 169/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไดสืบราคาท่ีมี
การจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที่ 14 ลําดับที่ 9 

   

       
  

ครุภัณฑสํานักงาน            

   คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 11,800 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนช้ันปรับ
ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,900 บาท งบประมาณ 11,800 บาท ใชสําหรับจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยจัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
ขอ 10.14.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



      หนา 66/110  
            

 
          

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,432,000 บาท       
 

 

 งบบคุลากร รวม 240,000 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 240,000 บาท 
        
  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  

และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 

   

        
  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 
    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

         
งบดําเนินงาน รวม 698,000 บาท         

  
คาใชสอย รวม 680,000 บาท         

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 680,000 บาท         

   
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 45,000 บาท     

เพื่ อจ ายเป นค าใชจ ายในการอบรมให ความรู  สื่ อประชาสัมพันธ 
แจกเอกสารแผนพับใหความรู เก่ียวกับโรคไข เลือดออก โรคติดตอ 
โรคติดเชื้อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม และโรคไมติดตอ แก อสม. ผูนําชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ และพระภิกษุสงฆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาเอกสาร คาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่83 ลําดับที ่2 
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โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู การรณรงคประชาสัมพันธ 
และการแจกเอกสารแผนพับ ใหความรูเก่ียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส แก อสม. ผู นําชุมชน ประชาชนทั่วไป แกนนําสุขภาพ 
เยาวชน และพระภิกษุสงฆ การออกเยี่ยมบานผูปวยที่ติดเชื้อ HIV และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่84 ลําดับที ่5 

   

        
   

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูเรื่องการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน
แกผูดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กและตรวจสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน อายุ 0-5 
ป คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสารสื่อแผนพับ บอรดประชาสัมพันธ ปาย 
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่84 ลําดับที่ 4 

   

        

   โครงการวัยรุน วัยใส ไมทองกอนวัยอันควร จํานวน 30,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู สื่อประชาสัมพันธ แจก

เอกสารแผนพับใหความรูเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และการปองกันการตั้งครรภแกเยาวชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเอกสาร 
สื่อแผนพับ ปาย และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5 หนาที ่13 ลําดับที่ 1 

   

        
   โครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล จํานวน 500,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการบริหารและจัดระบบการแพทย

ฉุกเฉินประจําตําบล คาจางเหมาบุคคลธรรมดาชวยปฏิบัติงานระบบ
การแพทยฉุกเฉินของเทศบาล คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดซื้อวัสดุ สําหรับผูปฏิบัติการ คาวัสดุ
การแพทยและเวชภัณฑท่ีจําเปนในการชวยเหลือประชาชน คาใชจายใน
การประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือ  
ที่  มท 0891.3/ว 658 ลงวันที่  25 มกราคม 2553 และหนังสือที่  มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 78 ลําดับที่ 7 และแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1 
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   โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกูชีพกูภัยในการบรกิารระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 
จํานวน 15,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูพัฒนา
ศักยภาพใหแกผูปฏิบัติงานกูชีพกูภัยในการปฏิบัติงานระบบการแพทย
ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันกําแพง เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายที่เก่ียวของในการฝกอบรม
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่78 ลําดับท่ี 6 

   

        
   โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข จํานวน 60,000 บาท 
    เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนในดานการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ โรคติดเชื้ อ ไวรัสโคโรน า 19 (โควิด-19) เปนคาอาหาร 
วัสดุ อุปกรณ  วัสดุทางการแพทย ฯลฯ โดยถือปฏิ บั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่ม เติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่12 ลําดับที ่4 

   

  
   

      คาวัสดุ รวม 8,000 บาท 
          
      วัสดเุครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท 
             เพื่อจายเปนคาชุดผูปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบตามมาตรฐานแพทยฉุกเฉิน 

            ของเจาหนาที่เพื่อสวมใสในขณะปฏิบัติหนาที่ตามหนาท่ี จํานวน 4 ชุด 
            โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ 
            ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
            วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2560   
            (ขอ 6) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน 
            ขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

     
      คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
       คาบริการโทรศพัท จํานวน 10,000 บาท 
              เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการติดตอราชการในการปฏิบัติงานบริการ 

             การแพทยฉุกเฉิน ฯลฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก 
            คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
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 งบลงทุน รวม 54,000 บาท         
  

คาครุภัณฑ รวม 54,000 บาท         
  

ครุภัณฑ วิทยาศาสตรหรือการแพทย    
      
  คาจัดซื้อชุดถังออกซิเจนทางการแพทยพรอมรถเข็นอุปกรณ  จํานวน 9,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดถังออกซิเจนทางการแพทยพรอมรถเข็นอุปกรณครบมี

กาซเต็มถังพรอมใชงาน ขนาด 0.5Q (3.3 ลิตร) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 
บาท งบประมาณ 9,000 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับสับเปลี่ยนเวลาน
น้ําถังออกซิเจนไปเติมออกซิเจน ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและ
จะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ  
โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตาม
คําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 195/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
ไดสืบราคาที่มีการจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที่ 14 ลําดับที่ 10 

   

       
  คาจัดซื้อรถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน 4 ตอน  จํานวน 45,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน 4 ตอน มัลติฟงช่ันแบบปรับ

เอนหลัง น่ัง นอน พรอมชุดรางสแตนเลส จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 45,000 
บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับสับเปลี่ยนเวลารถเข็นเตียงพยาบาล
ฉุกเฉินเดิมชํารุดไปซอม ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะ
ดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ  
โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ 
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง ท่ี 195/2564 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
ไดสืบราคาที่มีการจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที่ 14 ลําดับที่ 11 
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งบเงินอุดหนุน  รวม 440,000 
 

บาท 
  

เงินอดุหนุน  รวม 440,000 
 

บาท 
  

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน  
 

 
 

 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 440,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขของคณะกรรมการหมูบาน ใหแก คณะกรรมการหมูบาน
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 22 หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 
14 

 
 

 

    
หมูบานปาเสา หมู 1 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงัน้ี ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ีบานปาเสา หมูที ่1 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการอบรม การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานปาเสา 
หมู 1 ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 7,000 บาท 

      - โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย 
แมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บานปาเสา หมูที ่1 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,000 บาท 

    
หมูบานปาเหว หมู 2 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงัน้ี ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขอนาภัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานปาเหว 
หมูที่ 2 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี  บานปาเหว หมูท่ี 2 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศู น ย เพื่ อน ใจวัยรุน ในชุ มชน /ห มู บ าน ) บ านป า เห ว ห มู ท่ี  2 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,000 บาท 

    
หมูบานเหลา หมู 3 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดังนี้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) บานเหลา หมู ท่ี 3 ตําบล 
สันกําแพง   

จํานวน 6,900 บาท 

     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานเหลา หมูที่ 3 
ตําบลสันกําแพง   

จํานวน 6,600 บาท 

     - โครงการตานภัยมะเร็งเตานม บานเหลา หมูที่ 3 ตําบลสันกําแพง  จํานวน 6,500 บาท 
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หมูบานคําซาว หมู 4 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงัน้ี ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี บานคําซาว หมูที ่4 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โค รงก ารช วยลดการติ ด เอดส จากแม สู ลู ก สภ าก าชาดไทย 
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต ิ 
บานคําซาว หมูที ่4 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บานคําซาว หมูที่ 4 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

    
หมูบานสันเหนือ หมู 5 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดังนี ้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) บานสันเหนือ หมูที่ 5 ตําบล 
สันกําแพง 

จํานวน 10,600 บาท 

     - โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บานสันเหนือ หมูที่ 5 ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 4,600 บาท 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ านสันเหนือ หมูที่  5 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 4,800 บาท 
    

หมูบานสันเหนือ หมู 6 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดังนี ้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการอบรมหมอหมูบาน บานสันเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลสันกําแพง  จํานวน 7,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

บานสันเหนือ หมูที ่6 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  บานสันเหนือ หมูที่  6 ตําบล 
สันกําแพง 

จํานวน 6,000 บาท 
    

หมูบานกาด หมู 7 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดังนี้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

บานกาด หมูที ่7 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 6,800 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี บานกาด หมูที ่7 ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 6,300 บาท 

     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานกาด หมูท่ี 7 
ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 6,900 บาท 
    

หมูบานสันใต หมู 8 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงัน้ี ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

บานสันใต หมูที ่8 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 6,800 บาท 

     - โครงการควบคุ ม โรคขาดสารไอโอดีน  ของสม เด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บานสันใต  หมูที่  8 ตําบล 
สันกําแพง 

จํานวน 7,300 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บานสันใต หมูที ่8 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 5,900 บาท 
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หมูบานสันใต หมู 9 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงัน้ี ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

บานสันใต หมูที ่9 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  บานสันใต หมูที ่9 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บานสันใต หมูที ่9 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,000 บาท 
    

หมูบานสันไร หมู 10 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงันี้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

บานสันไร หมูที ่10 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานสันไร หมูที่ 10 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บานสันไร หมูที ่10 ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 6,500 บาท 

    
หมูบานนอย หมู 11 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงัน้ี ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนยเพื่อใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี บานนอย หมู 11 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานนอย หมู 11 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บานนอย หมู 11 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,500 บาท 
    

หมูบานออน หมู 14 ตําบลสันกําแพง จํานวน 3  โครงการ ดงันี้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 

บานออน หมูที ่14 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการควบคุ ม โรคขาดสารไอโอดีน  ของสม เด็จพระเทพ
รั ต น ร าช สุ ด า ฯ  ส ย าม บ รม ร าช กุ ม า รี  บ า น อ อ น  ห มู ที่  1 4 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 6,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER One 
(ศูนยเพื่อใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี บานออน หมูที ่14 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 7,000 บาท 

    
หมูบานดอนมูล หมู 1 ตําบลทรายมูล จํานวน 3 โครงการ ดังนี ้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการตานภัยมะเร็งเตานม บานดอนมูล หมูที ่1 ตําบลทรายมูล จํานวน 7,000 บาท 
     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ านดอน มูล ห มู ที่  1 

ตําบลทรายมูล  
จํานวน 5,500 บาท 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บานดอนมูล 
หมูที ่1 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 7,500 บาท 
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หมูบานสันโคงใหม หมู 2 ตําบลทรายมูล จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานสันโคงใหม หมูที ่
2 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็ง บานสันโคง
ใหม หมูที ่2 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บานสันโคง
ใหม หมูที ่2 ตําบลทรายมูล  

จํานวน 7,000 บาท 
    

หมูบานปาเปา หมู 3 ตําบลทรายมูล จํานวน 3 โครงการ ดังนี ้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการตานภัยมะเร็งเตานม บานปาเปา หมูที่ 3 ตําบลทรายมูล จํานวน 7,000 บาท 
     - โครงการควบคุม โรคขาดสารไอ โอดีน  บ านป า เป า  ห มู ที่  3 

ตําบลทรายมูล  
จํานวน 5,500 บาท 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บานปาเปา 
หมูที ่3 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 7,500 บาท 
    

หมูบานสันโคงเกา หมู 4 ตําบลทรายมูล จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

บานสันโคงเกา หมูท่ี 4 ตําบลทรายมูล 
จํานวน 5,500 บาท 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี บานสันโคงเกา หมูที่ 4 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 5,000 บาท 

     - โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER One 
(ศูนยเพื่อใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี บานสันโคงเกา หมูท่ี 4 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 4,000 บาท 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานสันโคงเกา หมูที่ 4 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 5,500 บาท 

    
หมูบานหัวทุง หมู 5 ตําบลทรายมูล จํานวน 3 โครงการ ดังนี ้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
บานหัวทุง หมูที ่5 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 6,000 บาท 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี บานหัวทุง หมูที ่5 ตําบลทรายมูล  

จํานวน 6,000 บาท 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานหัวทุ ง หมู ท่ี 5 
ตําบลทรายมูล  

จํานวน 8,000 บาท 

    
หมูบานสันกางปลา หมู 6 ตําบลทรายมูล จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
บานสันกางปลา หมูที ่6 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 8,300 บาท 

     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานสันกางปลา 
หมูที ่6ตําบลทรายมูล 

จํานวน 8,000 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี บานสันกางปลา หมูที่  6 ตําบล 
ทรายมูล 

จํานวน 3,700 บาท 



      
หนา 74/110 

  

 

    
หมูบานทรายมูล หมู 7 ตําบลทรายมูล จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการตานภัยมะเร็งเตานม บานทรายมูล หมูท่ี 7 ตําบลทรายมูล จํานวน 6,200 บาท 
     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บานทรายมูล หมูท่ี 7 ตําบล 

ทรายมูล  
จํานวน 7,600 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชน บานทรายมูล หมูท่ี 7 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 6,200 บาท 
    

หมูบานปาไผเหนือ หมู 6 ตําบลแชชาง จํานวน 3 โครงการ ดงันี้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการตานภัยมะเร็งเตานม บานปาไผเหนือ หมูที่ 6 ตําบลแชชาง จํานวน 6,200 บาท 
     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานปาไผเหนือ 

หมูที ่6  ตําบลแชชาง 
จํานวน 6,200 บาท 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานปาไผเหนือ หมูท่ี 6  
ตําบลแชชาง  

จํานวน 7,600 บาท 

    
หมูบานปาไผกลาง หมู 7 ตําบลแชชาง จํานวน 3 โครงการ ดงันี้ ตั้งไว 20,000 บาท 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
บานปาไผกลาง หมูที ่7 ตําบลแชชาง 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการควบคุ ม โรคขาดสารไอ โอดีน  ของสม เด็จพ ระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ านป าไผกลาง ห มู ที่  7  
ตําบลแชชาง 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บานปาไผกลาง หมูที ่7  ตําบลแชชาง 

จํานวน 7,000 บาท 
    

หมูบานปาไผใต หมู 8 ตําบลแชชาง จํานวน 3 โครงการ ดังนี ้ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานปาไผใต หมูที่ 8 

ตําบลแชชาง 
จํานวน 7,000 บาท 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 
บานปาไผใต หมูที ่8 ตําบลแชชาง 

จํานวน 6,500 บาท 

     - โครงการควบคุ ม โรคขาดสารไอโอดีน  ของสม เด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานปาไผใต หมูที ่8 ตําบลแชชาง 

จํานวน 6,500 บาท 

 



 
 
 
 
 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  75/110 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห         

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห รวม 162,400 บาท         
 

งบดําเนินงาน รวม 162,400 บาท         
  

คาใชสอย รวม 162,400 บาท         

  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 112,400 บาท 
    คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 112,400 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดดัแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ 
เชน คาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือที่  
มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน ,000   50,000 บาท         

   
คาใชจายในการสงเคราะหราษฎรผูพิการ ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ เด็กนักเรียน  
ผูยากจน และผูดอยโอกาสในสังคม 

จํานวน 30,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือสงเคราะหผูพิการ ผูปวยเอดส 
ผูสูงอายุ เด็กนักเรียน ผูยากจน และผูดอยโอกาสในสังคม เปนคาวัสดุ
ซอมแซมที่อยูอาศัย เครื่องอุปโภค และบริโภคใหแกราษฎรท่ียากจนและ
ดอยโอกาสในเขตเทศบาล เชน คนพิการ เด็กกําพรา ผูปวยโรคเรื้อรัง 
ผูสูงอายุท่ียากจนไมมีอาชีพ ขาดญาติคอยดูแล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่73 ลําดับที ่3 

   

        
   โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ จํานวน 20,000 บาท 
    เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ใหสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติ
สุขในสังคม มีคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น การชวยเหลือเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ 
ผู ยากไร  ผู ด อย โอกาส  ผู ไรที่ พึ่ งฯลฯ โดยถื อปฏิ บั ติตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7 หนาที ่13 ลําดับที ่5 

   



 



 
 
 
 
 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน         
        

งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท         
 

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท         
  

คาใชสอย รวม 20,000 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท         

    คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 20,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดดัแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ 
เชน จางเหมาตกแตงสวนสาธารณะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        
  

คาวัสด ุ รวม 50,000 บาท         
  

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ เพื่อใชในการจัดซื้อสารเคมีที่ใชในการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอม สวนสุขภาพ 
สวนหยอม สวนสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ริมแมน้ํา ลําคลอง สระน้ําริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุดอกไม พันธุพืช พันธุไมตางๆ ปุยประเภท
ตางๆ พันธุสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด 
เชือก กะลามะพราว ดินดํา กระถาง เพาะพันธุ อิฐ ผาใบ ผาพลาสติก 
ตาขายปองกันแดด สปริงเกอร จานพรวน หนากากปองกันกาซพิษ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 11,920,000 บาท         
 

งบดําเนินงาน รวม 9,902,000 บาท         
  

คาใชสอย รวม 8,740,000 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 8,650,000 บาท         

    คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 1,580,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ คาจางพนหมอกควัน

ยากําจัดยุง คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ศูนยกําจัดขยะของเทศบาล,   
ที่สาธารณะ การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
เพื่อสงเสริมและฟนฟู , ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพผูสูงอายุ / ชุมชนวัด
โรงธรรมสามัคคี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 
22 มีนาคม 2564 

   

        

     คาจางเอกชนกําจัดขยะ  ตั้งไว 7,050,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเอกชนกําจัดขยะ คาจางเอกชนบริหารจัดการขยะท่ีศูนย

การเรียนรู การจัดการขยะแบบครบวงจร หมูท่ี ๓ ตําบลสันกําแพงและนํา
ขยะไปกําจัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

        

     คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางบุคคลภายนอกจัดทําเพื่อประชาสัมพันธเผยแพร

กิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทยุ จัดทําแผนพิมพ
โปสเตอร ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 90,000 บาท    
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท     

เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายในการประชุ มอบรมให ความรู  การรณ รงค 
ประชาสัมพันธ เรื่องการลดการใช คัดแยกขยะ ดําเนินการชุมชนปลอดขยะ 
การนําขยะไปใชประโยชน และหลีกเลี่ยงการบริโภคโดยไมจําเปน ใหแก 
ชุมชน หนวยงาน/องคกร เครือขายชุมชน สถานศึกษา การประชาสัมพันธ 
การวางแผนการดําเนินงานรวมกับแกนนําในชุมชน เชน คาวิทยากรคาอาหาร 
คาจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย คาศึกษาดูงาน คานิเทศติดตามงาน และ
คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับท่ี 100 

   



หนา  78/110 
    

โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมอบรมใหความรู แกนักเรยีน เยาวชน  
แกนนําชุมชน ผูสูงอายุ อสม. อถล. และประชาชนทั่วไป เรื่องการดูแล
รักษาแหลงน้ํา ปาไม และสิ่งแวดลอม การจัดการน้ําเสีย การประหยัดน้ํา 
โดยชุมชนมีสวนรวม การประชาสัมพันธการวางแผนการดําเนินงานจัด
กิจกรรมรวมกับองคกรที่ เก่ียวของ ในการรณรงค  เชน คาวิทยากร 
คาอาหาร คาเอกสาร ฯลฯ คาตอบแทนแกนนําในชุมชน เพื่อรวมรณรงค 
คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร คาวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดลําน้ํา 
เชน จอบ มีด คราด และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น พ .ศ . 2557  เปน ไปตามแผนพัฒ นาทองถิ่ น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนาที่ 3 ลําดับที ่2  

   

        
        
  

คาวัสด ุ รวม 1,115,000 บาท   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟา ปลั๊กไฟ สวิทซไฟฟา เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟา 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ เบรกเกอร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่
28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ถุงขยะ ไมกวาด ถังขยะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา เลื่อย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

       
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ สายไมล นอตสกรู หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 
2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

 
 
 
 
 
 

 



หนา  79/110    
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท     

เพื่ อจ ายเปนค าน้ํ า มัน เบนซิน  ดี เซล น้ํ า มัน เครื่อง สําหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        
  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ เพื่อใชในการจัดซื้อสารเคมีที่ใชในการ
ปองกัน และกําจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอม สวนสุขภาพ 
สวนหยอม สวนสาธารณะ ที่ดินสาธารณะประโยชน ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ริมแมน้ํา ลําคลอง สระน้ําริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เชน สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุดอกไม  พันธุพื ช พันธุ ไมตางๆ ปุยประเภทตางๆ 
พันธุสัตวน้ํา วัสดุเพาะชําอุปกรณ ในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก 
กะลามะพราว ดินดํา กระถางเพาะพันธุ อิฐ ผาใบ ผาพลาสติก ตาขายปองกัน
แดด สปริงเกอร จานพรวน หนากากปองกันกาซพิษฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน รองเทา ถุงมือ หมวก ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท     
เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุอ่ืนที่ใชในกิจการโรงทําปุยหมัก ลานขนถายขยะ 
หรือกิจการสาธารณสุข เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา หัวเช่ือมแกส 
หัววาลวปด - เปดกาซ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

     
 
 
 
 



หนา  80/110 
       

คาสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท         
  

คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาในศูนยกําจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุยหมัก
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808 .2 /ว10 95  ล งวัน ท่ี  2 8  พ ฤษ ภ าคม  2564   และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยกําจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุยหมัก 
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2562 

   

        
  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงานศูนยเรียนรูการกําจัดขยะของเทศบาล 
ในการติดตอราชการตางๆ คาใชจายตางๆในการติดตั้งคูสายโทรศัพท
สํานักงานและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

        
 

งบลงทุน รวม 2,018,000 บาท       
 

 
  

คาครุภัณฑ รวม 2,038,000 บาท         
  

ครุภัณฑอื่น 
   

        
   

คาจัดซื้อเครื่องสับยอยก่ิงไมอเนกประสงค จํานวน 168,000 บาท    
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสับยอยก่ิงไมอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 

3 ลอยางใหม สามารถสับยอยทอนไมเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 5 นิ้ว 
ติดตั้งเครื่องยนตดีเซล กําลังแรงมาไมนอยกวา 12 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 168,000 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาวเพื่อ
ใชสําหรับใชในการสับยอยก่ิงไมใบไม กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 
170/2564 ลงวันที่  29 มิถุนายน 2564 ไดสืบราคาท่ีมีการจําหนายใน
ทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาท่ี 15 ลําดับท่ี 12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หนา  81/110 

  
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

      
      คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย (แบบอุโมงค) จํานวน 1,850,000 บาท 
          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย (แบบอุโมงค) 

        เปนรถยนตเครื่องยนตดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 4,000 ซีซี 
        หรือกําลังเครื่องยนตไมตํ่ากวา 105 กิโลวัตต หรือไมนอยกวา 130 แรงมา 
        น้ําหนักของรถรวมกับน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 8,000 กิโลกรัม ตูบรรทุก 
        มูลฝอยขนาดบรรจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกหลา ฝาครอบและสวนอ่ืนๆ 
        สรางดวยเหล็กเคลือบสังกะสีอยางดี มีมาตรฐานแผนหนาไมนอยกวา 
        2 มิลลิเมตร สวนพื้นกระบะสรางดวยแผนเหล็กชุดซิ้งค หนา 4.5 มิลลิเมตร 
        ดานขางถังขยะมูลฝอยมีบานเลื่อนขึ้น-ลง ขางละ 2 บาน ดานทายถังขยะ 
        มูลฝอยมีประตูเปด-ปด จํานวน 2 บาน ติดตั้งเครื่องฉีดความสะอาดใน 
        ตําแหนงที่เหมาะสมพรอมน้ํายาฆาเชื้อจุไดไมนอยกวา 5 ลิตร จํานวน 1 คัน 
        งบประมาณ 1,850,000 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน 
        บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาวเพื่อ 
        ใชสําหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง  ซึ่งสามารถ 
        จัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหา 
        นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะ 
        และราคาของครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง ท่ี 195/2564 
        ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มีการจําหนายในทองตลาด จํานวน 
        3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 
        หนาที่ 17 ลําดับท่ี 13 

   

              

 



 
 
 
 
 
  แผนงานสรางความเขมแข็ง   

ของชุมชน 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน         

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแขง็ชุมชน รวม 2,935,000 บาท         

 งบบุคลากร รวม 1,915,000 บาท 
        
  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,915,000 บาท 
        
  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,897,000 บาท 
    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง
หลักเกณฑเก่ียวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 

   

        
  เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนง หัวหนาฝายสวัสดิการ 

เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 
เมษายน 2559 

   

         
งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท         

  คาตอบแทน รวม 87,000  
        
  คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธ ิ

เบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

   

        
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา    
   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลและ

ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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คาใชสอย รวม 903,000 บาท         
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน , 903,000 บาท         
   

คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุมสัมมนาในการดําเนินการจัดเวที
ประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล ภายในเขตเทศบาลทั้ง 23 ชุมชน 
และคาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โดยนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและการประเมินความพอใจตอการดําเนินงานของ
เทศบาล เปนคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาหารวาง 
อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ เอกสาร ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553    
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่37 ลําดับที ่2 

   

        
   

คาใชจายกิจการจัดต้ังลานคาชุมชนตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป ถิ่นหัตถกรรม" 

จํานวน 450,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังลานคาชุมชน 
ตลาดนัดชุมชน เก่ียวกับผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑหัตถกรรม,  
ภู มิปญญาทองถิ่นการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกําแพงสานศิลป 
ถิ่นหัตถกรรม" ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่90 ลําดับที ่3 

   

        
   

โครงการสํารวจขอมูลที่จําเปนของเทศบาล จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารงานในการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนของเทศบาล
แกผูนําชุมชน, กรรมการชุมชน, กรรมการหมูบาน อสม. นักเรียนนักศึกษา 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่37 ลําดับที ่1   
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โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 120,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชน คาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในศูนยฯ และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่89 ลําดับที ่2 

   

        
   

คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใตแนวคิดยุทธศาสตร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 

จํานวน 20,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใตแนวคิด
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัคร
ปองกันยาเสพติด ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน เฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมการปองกันยาเสพติด 
การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 
การรณรงคตอตานยาเสพติด การจัดกิจกรรมฝกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล ประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมชน 
โดยดําเนินงานรวมกับสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง เชน คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาอาหาร - เครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
และเก่ียวของกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่  มท 
0810.5/ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560 , หนังสือ ที่  มท 0810.6/ว 
1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 , หนังสือที่ มท 0810.6/ว 334 ลง
วันที่  18 ตุลาคม 2561 , หนังสือที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 และหนั งสือที่  มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่  1 
พฤษภาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 
73 ลําดับที ่1 

   

        
   

โครงการอบรมใหความรูและศกึษาดูงานแกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

จํานวน 20,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูดานวิชาการแกคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและ
เก่ียวของกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ท่ี 
มท  0891 .4/ว 2502 ลงวัน ท่ี  20  สิ งหาคม  2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่74 ลําดับที ่5 
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โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุมเสี่ยง (ลูกจาง) เทศบาลตําบล 
สันกําแพง 

จํานวน 13,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุมเสี่ยง (ลูกจาง) 
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง เชน คาวัสดุอุปกรณ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวนัที่  
1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวนัที ่           
3 พฤศจิกายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนาที่ 14 ลําดับที่ 1 

   

        
   โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 
จํานวน 10,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูดานวิชาการแกคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 75 ลําดับที ่8 

   

        
   คาใชจายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 
จํานวน 20,000 บาท 

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน คาพิธีเปด-ปดคาอาหารและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของฯลฯโดยถือปฏิบัติปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่11 ลําดับที่ 1 

   

    
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีวถิีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการฝกอบรมอาชีพและเสริมสรางวชิาการ 
ความรูดานตางๆ เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัว 
การเลี้ยงสัตวไวเปนอาหาร การอบรมทําน้ํายาลางจาน การทําปุยหมัก ฯลฯ 
แกผูนําชุมชน กรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพสินคา OTOP ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่89 ลําดับที ่1 
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   โครงการสงเสริมการปลูกพืชและแปรรูปสมุนไพรตานภัยโควิด-19 จํานวน 100,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการปลูกพืชและแปรรูปสมุนไพร 

ตานภัยโควิด-19 โดยการอบรมใหความรู สาธิตวิธีการปลูกกระชายและ
กรรมวิธีในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุมกันปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (โควิด-19) เปนคาวัสดุอุปกรณ พันธุพืช วัตถุดิบสําหรับใชในการ
ดําเนินโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินโครงการฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที ่11 ลําดับที ่2 

   

        
 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท         
  

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท         
  

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท         
   

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพงตามโครงการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตั้งไว 30,000 บาท 
    

เพื่อเปนรายจายในการสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
สันกําแพง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใหแกศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอํ าเภอสันกํ าแพง โดยถื อปฏิ บั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ที่  มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
อําเภอสันกําแพง ท่ี ชม 1318/ว2770 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 75 ลําดับที ่7  

   

        
 



 
 
 
 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท       

 
 

 
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท       

 
 

  
คาใชสอย รวม 380,000 บาท         

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน 380,000 บาท         

   
โครงการสงเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 100,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมการกีฬา การจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ การสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการรวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพื่อใชในการแขงขัน
และฝกซอม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดการจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวม การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่80 ลําดับที ่1  

   

        
   

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 150,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
"ฉําฉาเกมส" เชน ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล เปตอง ฯลฯ ระหวางชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว 
คาถวยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหารและ
เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณใชในการเตรียมงานและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและ
เก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่80 ลําดับที ่2  

   

        
   

โครงการแขงขันฟุตบอลสันกําแพงยธูคัพ จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอล (ยุวชน) สันกําแพงยูธคัพ 
เชน คาถวยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โลใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณที่ใชในการเตรียมงาน และคาใชจายในการสงทีมของเทศบาล
ตําบลสันกําแพงเขารวมการแขงขันและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเกี่ยวของ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แข งขันกีฬาขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2559เป นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่81 ลําดับท่ี 4 
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   โครงการฝกอบรมทักษะดานกฬีาสูความเปนเลิศ จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมทักษะดานกีฬาในแกเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง เชน คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดอุุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  80 
ลําดับท่ี 3 

   

        
   โครงการแขงขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ จํานวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตําบล 

สันกําแพงคัพ เชน คาถ วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล  ใบ
ประกาศนียบัตร ของรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการเตรียมงาน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ จําเปนในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่81 ลําดับท่ี 5 

   

        
   โครงการแขงขันเซปกตะกรอ เทศบาลตําบลสันกําแพงตานภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันเซปกตะกรอ เทศบาลตําบล 

สันกําแพงตานภัยยาเสพติด เชน คาถวยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล 
โล ใบประกาศนียบัตร คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ ใช ในการเตรียมงาน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ จําเปนในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7 หนาที่  14 
ลําดับท่ี 1 

   

          
คาวัสด ุ รวม 50,000 บาท         

  
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬาสําหรับใหบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 
สันกําแพง เชน ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปงปอง ลูกแชรบอล ลูกเทนนิส 
ไมปงปอง ไมแบดมินตันไ มเทนนิส หวงยาง เชือกกระโดด ดาบสองมือ 
ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล ตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562  
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 945,200 บาท       
 

 
 

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท       
 

 
  

คาใชสอย รวม 750,000 บาท         
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) 775,000 
 

        
   

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต เชน คาตอบแทน
ผูเขารวมประกวดแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คามงกุฎ
สายสะพาย เงินรางวัล ถวยรางวัล สลุงดอกไม ของที่ระลึก คาเชาเครื่อง
แตงกาย คาจางเหมาเครื่องเสียง วงดนตรี และมหรสพ คาเชาเต็นท โตะ 
เกาอ้ี คูเลอร คาวัสดุอุปกรณที่ใชในงานพิธีรดน้ําดําหัว คาจางเหมาจัดทําพิธี
ทางศาสนา คาจตุปจจัย เครื่องไทยทาน คาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ี 
คาปาย คาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาวสัดุอุปกรณสํานักงานท่ีใชในการจัดเตรียม
งาน จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร และสูจิบัตร 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่96 ลําดับที ่2 

   

      
  

 
   

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง  
และวันแมแหงชาติ 

จํานวน 45,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม เชน    
คาพระบรมฉายาลักษณ และฐานที่ตั้ง คาธงสัญลักษณคาปาย คาวุฒิบัตร 
คาโลรางวัล คาเชาเครื่องเสียง คาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหารและ
เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในเตรียมงาน และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนและ
เก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน ฯลฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับที่ 3 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 
11 ลําดับที่ 1 
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โครงการวันปยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันปยะมหาราช เชน  
คาพระบรมฉายาลักษณและฐานท่ีตั้งธง คาเชาเครื่องเสียง คาปาย 
คาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ใช 
ในการเตรียมงาน และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวของฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน ฯลฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่96 ลําดับที ่4 

   

      
  

 
   

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เชน 
คาพลุตะไล ไฟพะเนียง คาตอบแทนคณะกรรมการและพิธีกรเงินรางวัล 
ถวยรางวัล มงกุฎสายสะพาย ขันดอกไม คาจางเหมาเครื่องเสียงวงดนตรี 
และมหรสพตางๆ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาเชาเวที เต็นท โตะ
เกาอ้ี คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ ใช ในการเตรียมงาน
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 หนาที ่9 ลําดับที ่8 

   

        
   

โครงการวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา
เชน คาจัดทําแบบพิมพ  คาวัสดุอุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของ ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่97 ลําดับที ่6 

   

        
   

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหแก เด็กเยาวชน 
ประชาชน ตลอดจนผูสูงอายุ เชน คาปาย คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ คูเลอร 
แกวน้ํา คาประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่
คาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีใชในการเตรียมงานและ
จัดทําสูจิบัตร คาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวของฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองส วนท อง ถ่ิน  พ .ศ . 2557 เป น ไปตามแผนพัฒ นาท องถิ่ น          
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่97 ลําดับที ่7 
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   โครงการสงเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่นใน
ชุมชน 

จํานวน 20,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีทองถิ่นในชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปนและเก่ียวของฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่97 ลําดับที ่8 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   
โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพอแหงชาติ 

จํานวน 40,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ/วันพอแหงชาติ  เชน คาพระบรมฉายาลักษณ คาฐานที่ตั้ง 
คาธงสัญลักษณ คาจัดดอกไม คาพานพุม คาเทียนและฐาน คาจัดเตรียม
และตกแตงสถานท่ี คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัด  
เตรียมงาน คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 11 ลําดับที่ 2 

   

      
  

 
   

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

จํานวน 25,000 บาท 
    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว เชน คาพระบรมฉายาลักษณ คาฐานที่ตั้ง คาธงสัญลักษณ คาพลุ
ตะไล ไฟพะเนียง คาเชาเครื่องเสียง วงดนตรีและมหรสพตางๆ คาเชาเวที 
คาบํารุงสถานท่ี คาจัดดอกไม คาพานพุม คาเทียนและฐาน คาจัดเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดเตรียม
งาน เอกสารประกอบการประชุม สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร คาใชจาย
อ่ืนที่จําเปนและเก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่98 ลําดับท่ี 10   
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

จํานวน 25,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เชน คาพระบรมฉายาลักษณ 
คาฐานที่ ต้ัง คาธงสัญลักษณ คาดอกไม คาพานพุม คาเทียนและฐาน 
คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดเตรียมงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99       
ลําดับที ่11  

   

           
โครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จํานวน 10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เชน  คาพระบรมฉายาลักษณ คาฐานที่ ต้ัง คาธงสัญลักษณ คาดอกไม 
คาพานพุม คาเทียนและฐาน คาวัสดุอุปกรณที่ ใชในการจัดเตรียมงาน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานฯลฯ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่99 ลําดับที ่12  

   

         
งบลงทุน รวม 25,200 บาท       

 
 

  
คาครุภัณฑ รวม 25,200 บาท         

  ครุภัณฑโรงงาน       
คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแทน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 25,200 บาท     

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแทน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 25,200 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชสําหรับ
ปฏิบัติงานงานศิลป กองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด
และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่ 192/2564 ลงวันที่  2 
สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มีการจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน 
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท       
 

 
  

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 170,000 บาท         
   

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพง ตั้งไว 170,000 บาท     
เพื่อเปนรายจายในการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันกําแพง 

   

    
 - โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและของดีสันกําแพง 

จํานวน 90,000 บาท 

   

    
 - โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา      

จํานวน 20,000 บาท 

   

    
 - โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานตวนัปใหมเมืองอําเภอ         

สันกําแพง จํานวน 15,000 บาท 

 
  

 

    
 - โครงการงานไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม จํานวน 45,000 บาท 

   
    

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออําเภอสันกําแพง ท่ี ชม 
1318/ว2644 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หนาที ่100 ลําดับที ่14 

   

 



 
 
 
 
 

 แผนงานอตุสาหกรรม 
และการโยธา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 8,962,700 บาท         
 

งบบุคลากร รวม 6,437,200 บาท         
  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,437,200 บาท         
  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,082,600 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงนิปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง
หลักเกณฑเก่ียวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่  5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2559 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวใหแก พนักงานเทศบาลและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการให
พนักงานเทศบาลฯลฯ ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

   

        
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 ตําแหนง และหัวหนาฝาย เดือนละ  
1,500 บาท จํานวน 2 ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่  19 
เมษายน 2559 

   

        
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 282,800 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุง
คาจางประจําตามประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง 
(ฉบับที ่4) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,ก.ท.  
และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 

   

        

 



หนา  95/110 
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,659,800 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเดอืนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่3) 

   

        
  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 241,600 บาท     
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหมเรื่องกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง
และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) 
ลงวันท่ี13 สิงหาคม 2558 

   

        
 

งบดําเนินงาน รวม 2,445,000 บาท         
  

คาตอบแทน รวม 310,000 บาท         
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางโดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

   

        
  

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท   
  เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธ ิ

เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

   

        
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท   
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา    

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4 522 ลงวนัที ่9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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คาใชสอย รวม 1,260,000 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท         
    

คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 1,100,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        

    คารังวัดท่ีดินสาธารณะ  ตั้งไว 50,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการรังวัดที่สาธารณะ เปนคาธรรมเนียมใน

การโอนการรังวัดและคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการแบงแยกโฉนดที่ดินของ
เอกชนชุมชนฯลฯ ท่ีอุทิศที่ดินใหเทศบาล เพื่อจัดเปนทางสาธารณะประโยชน
หรือถาวรวัตถุตางๆ ใหเทศบาลเพ่ือใชประโยชนรวมกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        

    คาธรรมเนียมตางๆ  ตั้งไว 50,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

    
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน 60,000 บาท         
   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท     
เพื่ อเป นค าใช จ ายในการเดิ นทางไปราชการหรือการศึ กษาดู งานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจางและคณะ
ผูบริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีมีความจําเปนตองเดินทางไปติดตอราชการหรือเขา
รับ การอบรมสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

   

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท     

เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการประชุมการฝกอบรม และสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางที่จัดโดยสวนราชการ 
และหนวยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

   



      
หนา  97/110 

 
        
  

คาวัสด ุ รวม 875,000 บาท         
  

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา ดินสอ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0 80 8 .2 /ว1 09 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤษ ภ าค ม  2 56 4  แล ะระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาถวย ชาม ชอน สอม แกวน้ํา จานรองแกว ถวยกาแฟ 
กระติกน้ํารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

   

        
  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัต ิ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท     
เพื่ อจ ายเปนคาน้ํ า มัน เบนซิน  ดี เซล น้ํ า มัน เครื่อ ง สํ าหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

   

        
  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมวกชาง หนากาก ถุงมือ ฯลฯ สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามของเจาหนาที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2562 

   

        

        
        



      หนา  98/110    
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาตลับผงหมึก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

        
  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ เชน หัววาลวปด -เปดแกส, มิเตอรน้ํา, มิเตอร
ไฟฟา ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 
0 80 8 .2 /ว1 09 5  ล งวั น ที่  2 8  พ ฤษ ภ าค ม  2 56 4  แล ะระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  

   

        
 

งบลงทุน  รวม 80,500 บาท 
       

คาครุภัณฑ    
        

ครุภัณฑงานบานงานครัว 
   

        
   

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) จํานวน 19,000 บาท    
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เปนเครื่องตัดหญาแบบ

สะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ    
ไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
งบประมาณ 19,000 บาท มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑดังกลาว     
เพื่อใชในการปฏิบัติงานประจํากองชาง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณ ฑ  สํ านักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ขอ 6.5 .1 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 
หนาที ่18 ลําดับที ่27 

 
  

        
  ครุภัณฑสํานักงาน    
      
      คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท     

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาด 68x69x100 ซม. สีดํา จํานวน 
3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท  งบประมาณ 9,000 บาท มีความจําเปนตองจัดหา
ครุภัณฑดังกลาว เพื่อใชในการปฏิบัติงานประจํากองชาง ครุภัณฑดังกลาว
เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสามารถ
จัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการดวยความประหยัด 
จึงขอจัดหานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑฯ ตามคําส่ังเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ที่ 194/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มี
การจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



      หนา  99/110 
   

ครุภัณฑอื่น 
   

        
   

คาจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 52,500 บาท     
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตยขนาด 300 
มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พรอมเสา 4 นิ้ว สูง 3 เมตร จํานวน 3 ชุดๆ 
ละ 17,500 บาท งบประมาณ 52,500 บาท ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนตองใชใน
การติด ต้ังบริเวณทางรวมทางแยกในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑโดยคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑฯ ตามคําส่ังเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ที่ 194/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ไดสืบราคาที่มี
การจําหนายในทองตลาด จํานวน 3 ราน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนาที ่18 ลําดับท่ี 28 

   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา 100/110 
            

 
  

งานกอสราง รวม 14,056,000 บาท         
 

งบดําเนินงาน รวม 985,000 บาท         
  

คาใชสอย รวม 30,000 บาท         
  

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท         
    

คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่ งของตาง ๆ หรืองานท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสราง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที ่22 มีนาคม 
2564 

   

        
  

คาวัสด ุ รวม 955,000 บาท         
  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา บาลาทส สายไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัตติามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

   

      
  

 
  

วัสดุกอสราง จํานวน 700,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางคาดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา 
เลื่อย ไขควง เทปวัดระยะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

 
 
 
 
  

 

        
  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆเชน มิเตอรไฟฟา มิเตอรประปา ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

   

      
 
 
 

 



หนา  101/110 
   

งบลงทุน รวม 13,071,000 บาท         
  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 13,071,000 บาท         
  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รวม 12,381,000 บาท 
         

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณถนนสายปาเสา-ปาเห็ว (จากบานผูชวยเบ้ิมถึงสามแยกบานเหลา)  
บานปาเสา หมูที ่1 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 1,366,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.41 เมตร ความยาว 406.00 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขท่ี 1/2565 บริเวณถนนสายปาเสา- 
ปาเห็ว (จากบานผูชวยเบ้ิมถึงสามแยกบานเหลา) บานปาเสา หมูที่  1 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 1,366,000 บาท 
โดยถือปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 หนาที ่2 ลําดับ
ที ่1 

   

           
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ถนนสายปาเสา-คําซาว (ตอจากรางระบายนํ้าของเดิมถึงลําเหมืองสาธารณะ 
หนาโรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ) บานปาเสา หมูที ่1 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 458,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.78 เมตร ความยาว 101.50 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสัน กําแพ ง เลขที่  2/2565 บริ เวณ ถนนสาย 
ปาเสา-คําซาว (ตอจากรางระบายน้ําของเดิมถึงลําเหมืองสาธารณะ 
หนาโรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ) บานปาเสา หมูท่ี 1 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 458,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที ่2 ลําดับที ่2 

   

      
 
 
 
 
 



หนา 102/110 
 

   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บานปาเห็ว หมูที่ 2 
ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 772,000 บาท 

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 332.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไมนอยกวา 
1,328.00 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกบดแนน กวางขางละ 0.20 
เมตร กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 3/2565 
บริเวณซอย 7 บานปาเห็ว หมูที่ 2 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 772,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 3 ลําดับท่ี 3 

   

        
   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล. บริเวณบาน 

อ.สมศักดิ ์ปนทา ไปจนถึงลาํเหมืองสาธารณประโยชนรานฝายสันกําแพง  
บานคําซาว หมูที ่4 ตําบลสันกําแพง  

จํานวน 1,052,000 บาท 

    กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล. ขนาดความกวาง 0.30 
เมตร หนา 0.12 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 295.50 
เมตร กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 4/2565 
บริเวณบาน อ.สมศักดิ์ ปนทา ไปจนถึงลําเหมืองสาธารณประโยชน 
รานฝายสันกําแพง บานคําซาว หมูที่ 4 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 1,052,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 3 ลําดับท่ี 4 

   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา 103/110 
 

   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนขางวัดสันกําแพงหลวง 
บานสันเหนือ หมูที ่5 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 720,000 บาท 

    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตรจํานวน 2 ชวง พื้นท่ีถนน 
ค.ส.ล. รวมไมนอยกวา 1,143.30  ตารางเมตร  โดย ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 
4.50 เมตร ความยาวรวม 181.30 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.ชวงที่ 1 
รวมไมนอยกวา 815.85  ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกบดแนน ขาง
เดียว กวาง 0.50 ม. และชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาวรวม 
82.00 เมตร โดยมีพื้นท่ีถนน ค.ส.ล.ชวงที่ 2 รวมไมนอยกวา 328.00  
ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุกบดแนน สองขางกวางขางละ 0.50 เมตร 
กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขท่ี 5/2565 บริเวณ
ถนนขางวัดสันกําแพงหลวง บานสันเหนือ หมูที่ 5 ตําบลสันกําแพง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ต้ังไว 720,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 4 ลําดับที ่5 

   

       
   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณบริเวณลําเหมืองสาธารณะ

ประโยชน (หลังรานกาแฟแมกลอง) บานสันเหนือ หมูที ่6 ตําบลสันกําแพง 
จํานวน 1,251,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดความกวาง 0.80 - 
1.20 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 278.00 เมตร 
กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขท่ี 6/2565 บริเวณ
บริ เวณ ลํ าเห มืองสาธารณะประโยชน  (หลั งร านกาแฟแม กลอง) 
บานสันเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
ตั้งไว 1,251,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 หนาที่ 4 ลําดับที่ 6  

   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา 104/110 
 

   โครงการกอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ปองกันน้ําเซาะ)  
ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลําเหมืองแมออน ขางบานนางปราณี (ตอจากของเดมิ) 
บานนอย หมูที ่11 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 625,000 บาท 

    กอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ปองกันน้ําเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม 
ความสูง 3.00 เมตร ความยาวรวม 50.00 เมตร กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่  7/2565 บริเวณลําเหมืองแมออน 
ขางบานนางปราณี (ตอจากของเดิม) บานนอย หมูที่ 11 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 625,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 5 ลําดับที่ 7 

   

        
   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณตั้งแตบานนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบานนอย บานออน หมูที่ 14 
ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 810,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 221.00 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสัน กําแพง เลขท่ี  8/2565 บริ เวณ ต้ังแตบาน 
นางประไพ (เลขที่  36) ถึงตลาดบานนอย บานออน หมู ท่ี 14 ตําบล 
สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 810,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 5 ลําดับที่ 8 

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 105/110 
 

   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบาน 
ดอนมูล ซอย 2 หมูที ่1 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 540,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ความกวาง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.28 เมตร ความยาวรวม 86.00 เมตร พรอมปรับปรุงผิวถนนดวย
การปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกวางเฉลี่ย 3.95 
เมตร ความยาวรวม 157 เมตร โดยมีพื้นท่ีถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
รวมไมนอยกวา 620 ตารางเมตร พรอมเสริมขอบรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ความสูงเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาว 98 เมตร และเทถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 27.00 
เมตร โดยมีพื้นท่ีถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 81.00 ตารางเมตร กอสรางตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 9/2565 บริเวณบานดอนมูล 
ซอย 2 หมูที่ 1 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 
540,000บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 
หนาที่ 6 ลําดับที่ 9 

   

        
   โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทางหลวง

เทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝงซาย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) หมูท่ี 1 - 2 ตําบล
ทรายมูล 

จํานวน 850,000 บาท 

    กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 
เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 15 บอ ความยาวรวม 140.00 เมตร 
พรอมถมดินและหินคลุกทับหนาบดอัดแนน กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 10/2565 บริเวณริมทางหลวงเทศบาล 
ชม.ถ. 70-001 ฝงซาย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) หมูที่ 1 - 2 ตําบลทรายมูล 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 850,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 7 ลําดับที่ 10 

   

       
 
 
 
 
 
 

 



หนา 106/110 
 

   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยวดัชัยชนะมงคล (ปาเปา) บานปาเปา หมูที ่3 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 663,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 170.00 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขท่ี 11/2565 บริเวณซอยวัดชัยชนะ
มงคล (ปาเปา) บานปาเปา หมู ท่ี 3 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 663,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 7 ลําดับที ่11 

   

           
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทาง  
ถนนสันโคงเกา-สันกางปลา (ฝงขวา) หมูที ่4 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 280,000 บาท 
    

กอสรางวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 6 บอ ความยาวรวม 54.00 เมตร 
พรอมถมดินและหินคลุกทับหนาบดอัดแนน กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขท่ี 12/2565 บริเวณริมทาง ถนนสันโคงเกา-
สันกางปลา (ฝงขวา) หมูท่ี 4 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ต้ังไว 280,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 หนาที่ 8 ลําดับที่ 12 

   

    
       

โครงการกอสรางตอเติม - ปรบัปรุง อาคารอเนกประสงค ประจําหมูบาน 
บริเวณท่ีดินสาธารณะประโยชน เลขที ่13091 บานหัวทุง หมูที ่5  
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 695,000 บาท 

    
กอสรางตอเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค ประจําหมูบาน บริเวณ
ที่ดินสาธารณะประโยชน เลขที่ 13091 บริเวณบานหัวทุง หมูที่ 5 ตําบล
ทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 13/2565 ตั้งไว 695,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่7 หนาที่ 8 ลําดับท่ี 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



   
 หนา 107/110     

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยโรงเรียนอนุบาลกาวไกล บานทรายมูล หมูที ่7 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 451,000 บาท 
    

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 114.00 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง เลขที่ 14/2565 บริเวณซอยโรงเรียน
อนุบาลกาวไกล บานทรายมูล หมูท่ี 7 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 451,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 9 ลําดับที ่14 

   

    
       

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นท่ี
ศาลาประชาคมหมูบาน บานปาไผเหนือ หมูที ่6 ตําบลแชชาง 

จํานวน 900,000 บาท 
    

กอสรางอาคารอเนกประสงค (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกวาง 4.50 
เมตร และ 12.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร และ 16.50 เมตร พื้นที่ใชสอย 
ของอาคาร 110.25 ตารางเมตร กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 
สันกําแพง เลขท่ี  15/2565 บริ เวณพื้ นที่ ศ าลาประชาคมหมูบ าน 
บานปาไผเหนือ หมูที่ 6 ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
ตั้งไว 900,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก ไข เพิ่ ม เติมถึ งฉ บับ ท่ี  14 พ .ศ . 2562 มาตรา 50 (2 ) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 หนาที่ 9 ลําดับที ่15 

   

        
   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ซอย 1 บานปาไผกลาง หมูที ่7 ตําบลแชชาง 
จํานวน 748,000 บาท 

    กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร  จํานวน 2 ชวง ความยาวรวม  ชวงที่ 1 ลึกเฉลี่ย 0.44 เมตร 
ความยาว 146.00 เมตร  และชวงที่ 2 ลึกเฉลี่ย 0.34 เมตร ความยาว 
64.00 เมตร พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดกวาง 0.60 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร และบอพัก ค.ส.ล.ทิ้งน้ํา จํานวน 2 จุด กอสรางตามแบบ
แปลน เทศบาลตํ าบลสัน กํ าแพ ง เลขที่  16/2565 บริ เวณ ซอย 1 
บานปาไผกลาง หมูที่ 7 ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
ตั้งไว 748,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 หนาที่ 10 ลําดับที่ 16 

   



   
 หนา 108/110 

 
 

   
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาบานนายตุย เอโหย  
ถึงบานนางมาลี วันวิชัย บานปาไผใต หมูที ่8 ตําบลแชชาง 

จํานวน 200,000 บาท 
    

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ความยาวรวม 109.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไมนอยกวา 
327.00 ตารางเมตร กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
เลขท่ี 17/2565 บริเวณหนาบานนายตุย เอโหย ถึงบานนางมาลี วันวิชัย 
บานปาไผใต หมูที่ 8 ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 
200,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 
หนาที่ 10 ลําดับที ่17 

   

    
    

  คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาชดเชยในการใชสัญญาแบบปรับราคาได (K) ใหแกผูรับจาง
หลังการสงมอบงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   

        
  

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
   

        
   

คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งกอสราง 
ตางๆ เชน ถนน พนังกันดิน รางระบายน้ํา และสิ่งกอสรางตางๆภายในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

จํานวน 670,000 บาท 

        
        

 
 



 
 
 
 

 แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  109/110 
 

แผนงานการเกษตร         

งานสงเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท         
 

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท         
  

คาใชสอย รวม 20,000 บาท         
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน 20,000, บาท         
   

โครงการชวยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผูมีรายไดนอย จํานวน 20,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบอาชีพปลูกพืช 
เลี้ยงปศุสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา ฯลฯ และไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรม
สงเสริมการเกษตร/กรมปศุสัตว/กรมประมง หรือเกษตรกรผูมีรายไดนอย 
มีฐานะยากจน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หนาที่ 13 ลําดับที่ 6 

   

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  110/110 
 

            
 

          

งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท         

 งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 
       

คาใชสอย รวม 30,000 บาท       
 
 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03)    จํานวน 30,000 บาท         

   
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 

จํานวน 30,000 บาท 
   

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เพื่อจัดตั้งศูนย
อนุรักษพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นจํานวน 1 ศูนย และคาใชจายอื่นๆที่
เก่ียวของ เชน คาอาหาร อาหารวาง วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท.0810.6/ว2232 ลงวันท่ี 7 
มิถุนายน 2562 และมท 0810.6/ว1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 75 ลําดับที่ 9 

  
 

         
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

        
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 50,000 บาท 
      
  คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง    
      
      คาจางขุดลอกรางระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะประโยชน (กองชาง) ตั้งไว 50,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจางขุดลอกระบายนํ้า ลําน้ํา ลําเหมืองสาธารณะภายในเขต

เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

   

 
 
 
 



 
 
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 

  
ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 152,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 45,612,020 บาท 
  งบกลาง รวม 45,612,020 บาท 
   งบกลาง รวม 45,612,020 บาท 
   คาชําระหนี้เงนิกู จํานวน 1,022,760 บาท 
   คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 72,360 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 601,590 บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน จํานวน 30,000 บาท 
   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 33,891,600 บาท 
   เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,544,000 บาท 
   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 240,000 บาท 
   เงินสํารองจาย จํานวน 1,054,370 บาท 
   รายจายตามขอผูกพัน       
    คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท 
    คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 126,500 บาท 
    เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 8,840 บาท 
    เงินทดแทนพนักงานจางประสบอันตราย เจ็บปวย จํานวน 20,000 บาท 
    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,310,000 บาท 
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท 
    เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 410,000 บาท 
   เงินชวยพิเศษ       
    เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท 
    เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท 
    เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 16,147,870 บาท 
  งบบุคลากร รวม 11,649,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 756,000 บาท 
   คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท 
   คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท 
   คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 216,000 บาท 

   คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,577,900 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 5,846,900 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 272,400 บาท 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 278,400 บาท 
   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 505,800 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,617,500 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,900 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 4,404,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 469,800 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท 
   คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 
   คาเชาบาน จํานวน 196,800 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 73,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 1,886,200 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท 

    
คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 
ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือ
ส่ิงกอสราง 

จํานวน 50,000 บาท 

    คาจางเหมาบริการ จํานวน 900,000 บาท 
    คาเชาทรัพยสิน จํานวน 56,000 บาท 
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    คาใชจายในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท 
    คาตออายุโดเมนเนมและพ้ืนที่เว็บไซต จํานวน 5,000 บาท 
    คาบริการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียน จํานวน 115,200 บาท 
    คาประกันรถสวนกลาง จํานวน 100,000 บาท 
   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 155,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท 
    คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน จํานวน 20,000 บาท 
    คาใชจายในการชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา จํานวน 10,000 บาท 
    คาใชจายในการดําเนินการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท 
    คาใชจายในกิจกรรมวันทองถ่ินไทย จํานวน 5,000 บาท 
    คาใชจายในกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท 
    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท 
    โครงการประชาสัมพันธจําหนายสินคาและการทองเที่ยว “สัน

กําแพงชวนเท่ียว ชวนกิน" 
จํานวน 20,000 บาท 

    โครงการผลิตส่ือสิ่งพิมพและสรางการรับรูสูชุมชนผานสื่อออนไลน จํานวน 60,000 บาท 

    
โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและตอตานทุจริต
คอรรัปชันภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ประโยชนสุขของประชาชน 

จํานวน 10,000 บาท 

    โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารและประชาธิปไตยแกประชาชนและเยาวชน 

จํานวน 30,000 บาท 

   คาวัสด ุ รวม 718,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 308,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท 
   วัสดุอ่ืน จํานวน 20,000 บาท 
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   คาสาธารณูปโภค รวม 1,330,000 บาท 
   คาไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท 
   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท 
   คาบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท 
   คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท 
   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 93,970 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 93,970 บาท 
   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       
    คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 57,270 บาท 
   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       
    คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท 
    คาจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จํานวน 3,700 บาท 
    คาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 

แบบที่ 1 
จํานวน 17,000 บาท 

 งานบริหารงานคลัง รวม 8,901,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,689,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,689,300 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 3,481,800 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท 
   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 561,100 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,405,900 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 52,100 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 2,866,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 462,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 
   คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 2,055,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
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    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท 
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 95,000 บาท 
    คาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 5,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 60,000 บาท 
    โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 250,000 บาท 
    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเปนการจูงใจแก

ผูเสียภาษี 
จํานวน 20,000 บาท 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,560,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 309,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท 
   คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 
   คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 
   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 346,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 346,000 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน       
    คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท 
    คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท 
   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       
    คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 22,000 บาท 

    คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 30,000 บาท 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 261,500 บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานเทศกิจ รวม 538,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 458,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 458,500 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 315,800 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 22,700 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 35,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท 
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 45,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท 
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,355,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,651,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,651,200 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 343,200 บาท 
   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 589,600 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,642,000 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 76,400 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 90,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 865,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
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    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 680,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 
    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย จํานวน 60,000 บาท 
    โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันการเผาในที่โลง จํานวน 10,000 บาท 
    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท 
    โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 
จํานวน 15,000 บาท 

   คาวัสด ุ รวม 555,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 
   วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 100,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท 
   วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 174,400 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 174,400 บาท 
   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       
    คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 44,400 บาท 
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       
    คาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจสวนบุคคลและอุปกรณครบชุดพรอมใช

งาน 
จํานวน 130,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
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   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
    อุดหนุนเทศบาลตําบลสันกลาง จํานวน 20,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,994,890 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,291,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,291,900 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,248,800 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 824,700 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 1,022,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 177,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 85,000 บาท 
   คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 520,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 270,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท 
    โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 325,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 
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  งบลงทุน รวม 46,090 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 46,090 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน       
    คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 3,290 บาท 
    คาจัดซื้อตูบานเล่ือนกระจก จํานวน 4,800 บาท 
   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       
    คาจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน จํานวน 21,000 บาท 
   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       
    คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 17,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 11,634,900 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 11,634,900 บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       
    อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 194,100 บาท 
    อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
จํานวน 11,440,800 บาท 

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,594,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,584,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,584,000 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,556,100 บาท 
   เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 644,300 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 89,600 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 7,757,420 บาท 
   คาตอบแทน รวม 3,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 1,982,820 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 60,000 บาท 
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    โครงการเปดบานอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,382,820 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 5,711,600 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,616,600 บาท 
   วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท 
   คาสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 
   คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท 
   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท 
   คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 253,300 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 253,300 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน       
    คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 21,000 บาท 
    คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 17,700 บาท 
    คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง จํานวน 40,000 บาท 
   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       
    คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้ง จํานวน 135,700 บาท 
   ครุภัณฑงานบานงานครัว       
    คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 29,200 บาท 
    คาจัดซื้อช้ันวาง-คว่ําจานอลูมิเนียม จํานวน 1,200 บาท 
    คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 8,500 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,841,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,359,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,359,900 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,973,900 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 110,000 บาท 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 145,200 บาท 
   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 817,800 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,157,000 บาท 
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   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 1,462,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 419,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท 
   คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 678,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 370,000 บาท 
    คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
จํานวน 25,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืน ๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 
    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 35,000 บาท 
    โครงการ การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ

พ่ึงพิง 
จํานวน 15,000 บาท 

    โครงการฝกอบรมผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง 

จํานวน 78,000 บาท 

    โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จํานวน 25,000 บาท 
    โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค จํานวน 50,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 345,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 
   คาสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
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   คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท 
   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 19,900 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 19,900 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน       
    คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท 
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       
    คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จํานวน 8,100 บาท 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,432,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 240,000 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 698,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 680,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    โครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล จํานวน 500,000 บาท 
    โครงการชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข จํานวน 60,000 บาท 
    โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกูชีพกูภัยในการบริการ

ระบบการแพทยฉุกเฉิน 
จํานวน 15,000 บาท 

    โครงการวัยรุน วัยใส ไมทองกอนวัยอันควร จํานวน 30,000 บาท 
    โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคติดตอและโรคไม

ติดตอ 
จํานวน 45,000 บาท 

    โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 8,000 บาท 
   วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 8,000 บาท 
   คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 54,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 54,000 บาท 
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       
    คาจัดซื้อชุดถังออกซิเจนทางการแพทยพรอมรถเข็นอุปกรณ จํานวน 9,000 บาท 
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    คาจัดซื้อรถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน 4 ตอน จํานวน 45,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       
    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 440,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 162,400 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 162,400 บาท 
   คาใชสอย รวม 162,400 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 112,400 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       

    คาใชจายในการสงเคราะหราษฎรผูพิการ ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ 
เด็กนักเรียน ผูยากจนและผูดอยโอกาสในสังคม 

จํานวน 30,000 บาท 

    โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จํานวน 20,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 11,920,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 9,902,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 8,740,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,580,000 บาท 
    คาจางเอกชนกําจัดขยะ จํานวน 7,050,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท 
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    โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 1,115,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 
   วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 
   คาสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท 
   คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท 
   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท 
   คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 2,018,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 2,018,000 บาท 
   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       
    คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย (แบบอุโมงค) จํานวน 1,850,000 บาท 
   ครุภัณฑอ่ืน       
    คาจัดซื้อเครื่องสับยอยก่ิงไมอเนกประสงค จํานวน 168,000 บาท 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 2,935,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,915,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,915,000 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,897,000 บาท 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 87,000 บาท 
   คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 27,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 903,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
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กิจการจัดตั้งลานคาชุมชนตลาดนัดชุมชนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน"สันกําแพงสานศิลปถิ่น
หัตถกรรม" 

จํานวน 450,000 บาท 

    คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

จํานวน 20,000 บาท 

    คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ภายใตแนวคิด
ยุทธศาสตรพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพติด 

จํานวน 20,000 บาท 

    คาใชจายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จํานวน 20,000 บาท 

    โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท 

    
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุมเส่ียง (ลูกจาง) เทศบาล
ตําบล 
สันกําแพง 

จํานวน 13,000 บาท 

    โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 120,000 บาท 
    โครงการสงเสริมปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรตานภัยโค

วิด-19 
จํานวน 100,000 บาท 

    โครงการสํารวจขอมูลที่จําเปนของเทศบาล จํานวน 30,000 บาท 
    โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
จํานวน 20,000 บาท 

    โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 

จํานวน 10,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       
    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพงตามโครงการศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
จํานวน 30,000 บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 380,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    โครงการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 150,000 บาท 
    โครงการแขงขันเซปกตะกรอ เทศบาลตําบลสันกําแพงตานภัยยา

เสพติด 
จํานวน 30,000 บาท 

    โครงการแขงขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ จํานวน 50,000 บาท 
    โครงการแขงขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ จํานวน 30,000 บาท 
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    โครงการฝกอบรมทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ จํานวน 20,000 บาท 
    โครงการสงเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 100,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 945,200 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 750,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท 
    โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท 
    โครงการวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท 

    
โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ/วันพอแหงชาติ 

จํานวน 40,000 บาท 

    โครงการวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จํานวน 10,000 บาท 

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบด ีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

จํานวน 25,000 บาท 

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

จํานวน 25,000 บาท 

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป
หลวง และวันแมแหงชาติ 

จํานวน 45,000 บาท 

    โครงการวันปยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท 
    โครงการสงเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ทองถิ่นในชุมชน 
จํานวน 20,000 บาท 

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 25,200 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 25,200 บาท 
   ครุภัณฑโรงงาน       
    คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแทน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 25,200 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       
    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง จํานวน 170,000 บาท 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 8,962,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,437,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,437,200 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 3,082,600 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท 
   เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท 
   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 282,800 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,659,800 บาท 
   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 241,600 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 2,445,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 310,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 
   คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 1,260,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,100,000 บาท 
    คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 50,000 บาท 
    คารังวัดที่ดินสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 
    คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 875,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท 
   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท 
   วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 10,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 
   วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 80,500 บาท 
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   คาครุภัณฑ รวม 80,500 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน       
    คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท 
   ครุภัณฑงานบานงานครัว       
    คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) จํานวน 19,000 บาท 
   ครุภัณฑอ่ืน       
    คาจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 52,500 บาท 
 งานกอสราง รวม 14,056,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 985,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท 
   คาวัสด ุ รวม 955,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จํานวน 700,000 บาท 
   วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 13,071,000 บาท 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 13,071,000 บาท 
   คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ       

    
โครงการกอสรางตอเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค ประจํา
หมูบาน บริเวณท่ีดินสาธารณะประโยชน เลขที ่13091 บานหัว
ทุง หมูที่ 5 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 695,000 บาท 

    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บานปา
เห็ว หมูที่ 2 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 772,000 บาท 

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาบานนาย
ตุย เอโหย ถึงบานนางมาลี วันวิชัย บานปาไผใต หมูที่ 8 ตําบลแช
ชาง 

จํานวน 200,000 บาท 

    โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนขางวัดสัน
กําแพงหลวง บานสันเหนือ หมูท่ี 5 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 720,000 บาท 

    
โครงการกอสรางพนังกันดิน ค.ส.ล. (เข่ือน ค.ส.ล. ปองกันน้ํา
เซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลําเหมืองแมออน ขางบานนาง
ปราณี (ตอจากของเดิม) บานนอย หมูที่ 11 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 625,000 บาท 

    
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณบริเวณลําเหมือง
สาธารณะประโยชน (หลังรานกาแฟแมกลอง) บานสันเหนือ หมูที่ 
6 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 1,251,000 บาท 
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    โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 

บริเวณบานดอนมูล ซอย 2 หมูที่ 1 ตําบลทรายมูล 
จํานวน 540,000 บาท 

    

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล. 
บริเวณบาน อ.สมศักดิ์ ปนทา ไปจนถึงลําเหมือง
สาธารณประโยชนรานฝายสันกําแพง บานคําซาว หมูที่ 4 ตําบล
สันกําแพง 

จํานวน 1,052,000 บาท 

    โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 1 บานปาไผกลาง หมูที่ 7 ตําบลแชชาง 

จํานวน 748,000 บาท 

    
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยโรงเรียนอนุบาลกาวไกล บานทรายมูล หมูที่ 7 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 451,000 บาท 

    
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ปาเปา) บานปาเปา หมูที่ 3 
ตําบลทรายมูล 

จํานวน 663,000 บาท 

    
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณตั้งแตบานนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบานนอย 
บานออน หมูที่ 14 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 810,000 บาท 

    

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายปาเสา-คําซาว (ตอจากรางระบายน้ํา
ของเดิมถึงลําเหมืองสาธารณะ หนาโรงเรียนสันกําแพงคนัธา
นุสรณ) บานปาเสา หมูที่ 1 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 458,000 บาท 

    
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายปาเสา-ปาเห็ว (จากบานผูชวยเบิ้มถึงสาม
แยกบานเหลา) บานปาเสา หมูที่ 1 ตําบลสันกําแพง 

จํานวน 1,366,000 บาท 

    โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) บริเวณริม
ทาง ถนนสันโคงเกา-สันกางปลา (ฝงขวา) หมูที ่4 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 280,000 บาท 

    
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) บริเวณริม
ทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝงซาย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) 
หมูที่ 1 - 2 ตําบลทรายมูล 

จํานวน 850,000 บาท 

    
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น 
บริเวณพ้ืนที่ศาลาประชาคมหมูบาน บานปาไผเหนือ หมูที่ 6 
ตําบลแชชาง 

จํานวน 900,000 บาท 

   คาปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง       
    คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง จํานวน 670,000 บาท 
   คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       
    คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 
 งานสงเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
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  งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       
    โครงการชวยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผูมีรายไดนอย จํานวน 20,000 บาท 
 งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 80,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 
   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ       

    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.สถ.) 

จํานวน 30,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 50,000 บาท 
   คาปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง       
    คาจางขุดลอกรางระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะประโยชน จํานวน 50,000 บาท 

 


