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คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



1 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารของเทศบาลตำบลสันกำแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสน้ีผู้บริหารเทศบาลตำบล 
สันกำแพง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง  ( ณ ปัจจุบัน ) 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 202,376,226.65 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 291,866,396.52 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 61,963,211.46 บาท
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 จำนวน   6  โครงการ    รวม  10,433,000.00   บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จำนวน  28  โครงการ    รวม   9,212,769.22   บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน  1,898,079.90  บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564   
 (1) รายรับจริง  จำนวน  154,358,933.46  บาท  ประกอบด้วย 
 

หมวดภาษีอากร จำนวน 2,794,133.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 2,104,736.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 1,460,640.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 598,802.74 บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 69,577,935.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 77,822,685.11 บาท
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 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  483,322.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  124,358,690.08  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง  จำนวน 42,885,605.05 บาท 
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 36,436,411.12 บาท 
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค) 

จำนวน 29,272,281.17 บาท 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 4,566,072.74 บาท 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จำนวน 11,198,320.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) จำนวน - บาท 

 (4) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  517,322.00  บาท 
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน  13,992,086.72  บาท 
 (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน   -   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  

1. รายรับ  
     รายรับจริง 

ปี  2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 2,794,133.02 3,350,000.00 6,200,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
2,104,736.70 1,907,500.00 1,774,500.00

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,460,640.57 2,000,600.00 1,500,350.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 598,802.74 551,500.00 400,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,958,313.03 7,809,600.00 9,874,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     

  หมวดภาษีจัดสรร 69,577,935.32 69,190,400.00 69,640,500.00
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
69,577,935.32 69,190,400.00 69,640,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     

  หมวดเงินอุดหนุน 77,822,685.11 75,000,000.00 77,484,550.00
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
77,822,685.11 75,000,000.00 77,484,550.00

รวม 154,358,933.46 152,000,000.00 157,000,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

2.รายจา่ย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง  42,885,605.05 45,612,020.00 48,209,520.00
  งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ  

และค่าจ้างช่ัวคราว) 
36,436,411.12 42,276,900.00 42,685,980.00

  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

29,272,281.17 35,583,820.00 37,585,880.00

  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

4,566,072.74 16,232,360.00 15,800,120.00

  งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 11,198,320.00 12,294,900.00 12,718,500.00
  งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) 0.00 0.00 0.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 124,358,690.08 152,000,000.00 157,000,000.00
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เทศบัญญัติ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 

 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 



5 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของ เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่    

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 24,665,060
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,595,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 30,796,960
  แผนงานสาธารณสุข 10,094,740
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 162,400
  แผนงานเคหะและชุมชน 10,002,000
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,229,870
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,077,850
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22,095,800
 แผนงานการเกษตร 70,000
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 48,209,520

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 157,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 

งบกลาง 
งาน

 รวม งบ 
งบกลาง 48,209,520 48,209,520
    งบกลาง 48,209,520 48,209,520
                              รวม 48,209,520 48,209,520
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

งบบุคลากร 10,925,970 5,621,300 16,547,270
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,853,970 5,621,300 13,475,270
งบดำเนินงาน 4,239,590 3,186,000 7,425,590
    ค่าตอบแทน 356,000 522,000 878,000
    ค่าใช้สอย 1,865,200 2,310,000 4,175,200
    ค่าวัสดุ 683,000 309,000 992,000
    ค่าสาธารณูปโภค 1,335,390 45,000 1,380,390
งบลงทุน 133,300 558,900 692,200
    ค่าครุภัณฑ์ 133,300 558,900 692,200
                              รวม 15,298,860 9,366,200 24,665,060
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งาน

งานเทศกิจ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวม งบ 

งบบุคลากร 458,500 2,717,500 3,176,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 458,500 2,717,500 3,176,000
งบดำเนนิงาน 85,000 1,630,000 1,715,000
    ค่าใช้สอย 35,000 920,000 955,000
    ค่าวัสดุ 50,000 555,000 605,000
    ค่าตอบแทน 0 155,000 155,000
งบลงทุน 0 704,800 704,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 704,800 704,800
งบอุดหนนุ 0 0 0
    เงินอุดหนุน 0 0 0
                              รวม 543,500 5,052,300 5,595,800
 
แผนงานการศกึษา 

งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา รวม งบ 

งบบุคลากร 3,126,950 4,028,350 7,155,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,126,950 4,028,350 7,155,300
งบดำเนนิงาน 1,046,000 8,692,690 9,738,690
    ค่าตอบแทน 193,800 3,000 196,800
    ค่าใช้สอย 537,200 2,671,180 3,208,380
    ค่าวัสดุ 315,000 5,958,510 6,273,510
    ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000
งบลงทุน 679,400 1,145,070 1,824,470
    ค่าครุภัณฑ์ 679,400 1,145,070 1,824,470
งบเงินอุดหนุน 12,078,500 0 12,078,500
    เงินอุดหนุน 12,078,500 0 12,078,500
                              รวม 16,930,850 13,866,110 30,796,960
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แผนงานสาธารณสขุ 
งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสขุ 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบ 

งบบุคลากร 6,891,240 480,000 7,371,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,891,240 480,000 7,371,240
งบดำเนนิงาน 1,365,000 863,000 2,228,000
    ค่าตอบแทน 395,000 0 395,000
    ค่าใช้สอย 605,000 845,000 1,450,000
    ค่าวัสดุ 345,000 8,000 353,000
    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 10,000 30,000
งบลงทุน 55,500 0 55,500
    ค่าครุภัณฑ์ 55,500 0 55,500
งบเงินอุดหนุน 0 440,000 440,000
    เงินอุดหนุน 0 440,000 440,000
                              รวม 8,311,740 1,783,000 10,094,740
 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

งาน งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์ รวม งบ 

งบดำเนนิงาน 162,400 162,400 
    ค่าใช้สอย 162,400 162,400 
                              รวม 162,400 162,400 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
งานสวนสาธารณะ งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล รวม งบ 
งบดำเนนิงาน 70,000 9,932,000 10,002,000
    ค่าใช้สอย 20,000 8,830,000 8,850,000
    ค่าวัสดุ 50,000 1,055,000 1,105,000
    ค่าสาธารณูปโภค 0 47,000 47,000
งบลงทุน 0 0 0
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0
                             รวม 70,000 9,932,000 10,002,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน รวม งบ 

งบบุคลากร 2,245,070 2,245,070
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,245,070 2,245,070
งบดำเนนิงาน 937,800 937,800
    ค่าตอบแทน 94,800 94,800
    ค่าใช้สอย 843,000 843,000
งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000
                              รวม 3,229,870 3,229,870

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน รวม งบ 

งบดำเนนิงาน 515,000 1,165,000 1,680,000
    ค่าใช้สอย 465,000 1,165,000 1,630,000
    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000
งบลงทุน 227,850 0 227,850
    ค่าครุภัณฑ์ 227,850 0 227,850
งบเงินอุดหนุน 0 170,000 170,000
    เงินอุดหนุน 0 170,000 170,000
                              รวม 742,850 1,335,000 2,077,850
 

 



10  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รวม งบ 

งบบุคลากร 6,191,100 0 6,191,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,191,100 0 6,191,100
งบดำเนนิงาน 2,926,400 750,000 3,676,400
    ค่าตอบแทน 418,000 0 418,000
    ค่าใช้สอย 1,683,400 30,000 1,713,400
    ค่าวัสดุ 825,000 720,000 1,545,000
งบลงทุน 285,300 11,943,000 12,228,300
    ค่าครุภัณฑ์ 285,300 0 225,300
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 11,943,000 11,943,000
                              รวม 9,402,800 12,693,000 22,095,800
 

แผนงานการเกษตร 
งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบ 

งบดำเนนิงาน 20,000 0 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 0 20,000
งบลงทุน 0 50,000 50,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000
                              รวม 20,000 50,000 70,000
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ .ศ. 2562 มาตรา 65               
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง และโดยความเห็นชอบของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมท้ังสิ้น 157,000,000 บาท 

  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน  
เป็นจำนวนรวมท้ังสิ้น 157,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 24,665,060
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,595,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา 30,796,960
   แผนงานสาธารณสุข 10,094,740
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 162,400
   แผนงานเคหะและชุมชน 10,002,000
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,229,870
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,077,850
ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22,095,800
   แผนงานการเกษตร 70,000

 





ปี 2564 ปี 2565

0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %

843,752.82 1,800,000.00 127.78 %
1,359,180.20 1,000,000.00 30.00 %

591,200.00 550,000.00 45.45 %
2,794,133.02 3,350,000.00

12,968.90 12,000.00 -16.67 %
0.00 1,000.00 0.00 %

1,845,390.00 1,550,000.00 3.23 %
0.00 1,000.00 0.00 %

6,150.00 15,000.00 -66.67 %

17,700.00 12,000.00 25.00 %

24,050.00 15,000.00 33.33 %
12,927.80 20,000.00 -50.00 %
5,880.00 4,500.00 11.11 %     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,380.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 19,650.00 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 35,262.00 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 16,850.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา 14,800.00 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,788,650.00 1,600,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 11,058.00 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,180,015.23 6,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีป้าย 1,041,531.00 1,300,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 536,390.00 800,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 7,288.65 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 591,805.58 4,100,000.00

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,000.00 0.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่



ปี 2564 ปี 2565

95,290.00 10,000.00 -50.00 %
19,150.00 20,000.00 0.00 %
22,700.00 150,000.00 -80.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
5,000.00 5,000.00 0.00 %

29,340.00 75,000.00 -60.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
4,000.00 5,000.00 -20.00 %
4,190.00 3,000.00 66.67 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 -50.00 %
2,104,736.70 1,907,500.00

1,460,640.57 2,000,000.00 -25.00 %
0.00 300.00 -16.67 %
0.00 300.00 -66.67 %

1,460,640.57 2,000,600.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 184.83 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,943,712.59 1,500,350.00

     ดอกเบี้ย 1,943,527.76 1,500,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 250.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,155,743.30 1,774,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 1,050.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,040.00 500.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,485.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

9,000.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 75,200.00 30,000.00

     ค่าปรับการผิดสญัญา 128,815.00 30,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 7,953.30 5,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 24,550.00 20,000.00



ปี 2564 ปี 2565

1,743.16 1,500.00 -93.33 %
102,500.00 50,000.00 100.00 %

0.00 200,000.00 -25.00 %
494,559.58 300,000.00 -50.00 %
598,802.74 551,500.00

1,667,645.25 1,600,000.00 0.00 %
33,504,935.10 34,500,000.00 -2.90 %
9,853,830.53 8,700,000.00 14.94 %

980,629.62 1,000,000.00 0.00 %
14,039,405.09 13,700,000.00 2.19 %

146,952.55 130,000.00 7.69 %
77,477.18 120,000.00 -16.67 %

9,307,060.00 9,439,400.00 -1.48 %

0.00 1,000.00 -50.00 %
69,577,935.32 69,190,400.00

77,822,685.11 75,000,000.00 3.31 %
77,822,685.11 75,000,000.00

154,358,933.46 152,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุน

รวมทุกหมวด 145,738,559.82 157,000,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป 69,422,688.00 77,484,550.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 0.00 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 69,569,116.48 69,640,500.00

69,422,688.00 77,484,550.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 118,434.76 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 10,437,065.00 9,300,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 13,319,567.54 14,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 131,963.54 140,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 8,746,274.28 10,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 937,745.84 1,000,000.00

     ภาษีรถยนต์ 1,645,909.83 1,600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 34,232,155.69 33,500,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 467,284.22 400,100.00
หมวดภาษีจัดสรร

     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 150,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 433,222.00 150,000.00

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 1,562.22 100.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 32,500.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายรับจริง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้  157,000,000   บาท  แยกเป็น 
   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 6,200,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง จำนวน 4,100,000 บาท 
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมาตามข้อมูลจำนวน 

   ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ผู้ต้องชำระภาษีและลักษณะการใช้ประโยชน์
ภาษีป้าย จำนวน 1,300,000 บาท 

       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามจำนวน 
   ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี 

  

อากรการฆ่าสตัว์ จำนวน 800,000 บาท 
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมาตามฐานข้อมูล 

   การแจ้งฆ่าสตัว์
  

 หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 1774500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนญุาตการขายสุรา จำนวน 10,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนญุาตการพนนั จำนวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 10,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา    
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 1,600,000 บาท

       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาตามฐานข้อมูล 
   ทะเบียนผู้รบับริการ 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล จำนวน 1,000 บาท
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหนา่ย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 5,000 บาท 

       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขยีนข้อความ หรือภาพ
ติดต้ัง เขียนปา้ยหรือเอกสาร หรือทิ้ง หรอืโปรยแผ่นประกาศเพื่อ
โฆษณาแก่ประชาชน 

จำนวน 15,000 บาท 

       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา    
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  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 20,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 5,000 บาท
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา   
  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 5,000 บาท 
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 20,000 บาท
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา    
  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 30,000 บาท
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา   
  ค่าปรับอ่ืน ๆ จำนวน 1,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สำหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อ
สุขภาพ 

จำนวน 30,000 บาท 

       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา   

  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพื้นทีใ่ด ซ่ึงมีพื้นทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

จำนวน 5,000 บาท 

       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตจำหนา่ยสนิคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ จำนวน 1,000 บาท
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จำนวน 4,000 บาท 
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา    
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง จำนวน 1,000 บาท
       ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 500 บาท 
       ประมาณการไว้น้อยกว่าที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,500,350 บาท
  ดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 1,500,000 บาท 
       ประมาณการไว้มากกว่าที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผา่นมา   
  เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จำนวน 250 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  รายได้จากทรพัย์สนิอ่ืน ๆ จำนวน 100 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 400,100 บาท
  เงินที่มีผู้อุทศิให้ จำนวน 100 บาท
     ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา    
  ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวน 100,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 150,000 บาท 
    ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา  
  รายได้เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ จำนวน 150,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่าน   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 69,640,500 บาท
  ภาษีรถยนต์ จำนวน 1,600,000 บาท 
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 33,500,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ จำนวน 10,000,000 บาท
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 1,000,000 บาท 
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา   
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 140,000 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 100,000 บาท 
       ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา   

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 9,300,000 บาท 

       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมและคา่ใชน้้ำบาดาล จำนวน 500 บาท
       ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 หมวดเงินอุดหนุน รวม 77,484,550 บาท
  เงินอุดหนนุทัว่ไป สำหรบัดำเนนิการตามอำนาจหน้าทีแ่ละ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 
จำนวน 77,484,550 บาท 

    

   ประมาณการไว้มากกว่ายอดวงเงินรวมที่ ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากต้ังงบประมาณรองรับ
การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยใช้
ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

  

 



ปี 2564 ปี 2565

2,872,198.37 1,022,760.00 -1.57 %
114,850.83 72,360.00 -47.65 %
334,712.00 601,590.00 14.7 %
21,800.00 30,000.00 0 %

30,426,600.00 33,891,600.00 4.11 %
5,128,000.00 5,544,000.00 0.22 %

209,000.00 240,000.00 0 %
589,418.94 1,010,370.00 9.81 %

0.00 2,310,000.00 3.27 %

0.00 59,340.00 -85.1 %
0.00 0.00 100 %
0.00 50,000.00 -23.4 %

142,864.91 127,600.00 0.31 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 49,400.00 38,300
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 138,912.79 128,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0.00 8,840
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 1,002,760

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0.00 2,385,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 215,000.00 240,000
เงินสํารองจ่าย 289,235.00 1,139,510

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,011,000.00 35,286,000
เบี้ยยังชีพความพิการ 4,939,200.00 5,556,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 474,584.00 690,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 22,797.00 30,000

ค่าชําระหนี้เงินกู้ 2,862,282.00 1,006,730
ค่าชําระดอกเบี้ย 194,291.26 37,880

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง    จังหวัดเชียงใหม่



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 20,000.00 0 %

330,000.00 200,000.00 0 %
397,328.00 410,000.00 0 %

2,310,000.00 0.00 0 %

8,832.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 170,190.00 -94.12 %
0.00 8,920.00 12.11 %
0.00 93,360.00 -89.29 %

42,885,605.05 45,862,090.00
42,885,605.05 45,862,090.00
42,885,605.05 45,862,090.00
42,885,605.05 45,862,090.00

567,870.96 756,000.00 0 %
177,032.24 240,000.00 0 %
177,032.24 240,000.00 0 %ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000.00 240,000

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 756,000.00 756,000
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000.00 240,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวมงบกลาง 41,084,431.05 48,209,520
รวมแผนงานงบกลาง 41,084,431.05 48,209,520

รวมงบกลาง 41,084,431.05 48,209,520
รวมงบกลาง 41,084,431.05 48,209,520

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0.00 10,000
เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0.00 10,000

เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0.00 10,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 8,832.00 0
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 601,152.00 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 407,745.00 410,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 (กบท.) 1,540,000.00 0

เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย 0.00 20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 330,000.00 200,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

144,000.00 216,000.00 0 %

1,346,457.60 1,620,000.00 0 %

2,412,393.04 3,072,000.00

7,820,838.98 5,846,900.00 -4.66 %

272,400.00 272,400.00 0 %

296,400.00 278,400.00 0 %
471,480.00 505,800.00 -47.15 %

1,438,320.00 1,617,500.00 -12.79 %
56,820.00 56,900.00 -10.69 %

10,356,258.98 8,577,900.00
12,768,652.02 11,649,900.00

676,623.00 150,000.00 0 %

13,000.00 30,000.00 0 %
0.00 10,000.00 100 %

241,800.00 196,800.00 -35.98 %ค่าเช่าบ้าน 196,800.00 126,000

ค่าเบี้ยประชุม 9,187.50 30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1,566.00 150,000

รวมงบบุคลากร 12,674,250.00 10,925,970
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000.00 50,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,602,589.00 7,853,970

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 447,360.00 267,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,530,840.00 1,410,550

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 272,400.00 272,400

เงินประจําตําแหน่ง 296,400.00 278,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,995,589.00 5,574,500

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,620,000.00 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,071,661.00 3,072,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 215,661.00 216,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 73,000.00 -58.9 %

1,001,923.00 459,800.00

0.00 0.00 0 %
0.00 50,000.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

836,598.00 900,000.00 0 %
46,800.00 56,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %
5,000.00 0.00 0 %

114,348.00 115,200.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 100,000.00 -20 %

ค่าบริการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน/ระบบโปรแกรมบริการจัดการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ OSS/ระบบโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

0.00 139,200

ค่าเบี้ยประกัน 0.00 80,000

ค่าต่ออายุโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์ 0.00 0

ค่าบริการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน 114,348.00 0

ค่าเช่าทรัพย์สิน 48,000.00 56,000
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและค่าธรรมเนียม 3,000.00 10,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

0.00 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 726,708.90 900,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,775.00 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 0.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 273,668.50 356,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
38,707.25 0.00 0 %
13,750.00 86,601.00 32.79 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00 100 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

14,836.00 114,600.00 74.52 %
18,150.00 0.00 0 %

444,620.80 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 4,800.00 316.67 %
0.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 -100 %
โครงการจัดทําระบบ E-Service เพื่อบริการ
ประชาชน ณ จุดบริการเดียว (One stop service) 0.00 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 50,000
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 9,750.00 0

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0.00 5,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 24,400.00 0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับตําบล 0.00 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 148,488.00 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขัน 0.00 20,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่
ต้องหาคดีอาญา 0.00 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0.00 10,000

ค่าประกันรถส่วนกลาง 47,902.17 0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 108,953.00 115,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 20,000.00 50 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

33,000.00 30,000.00 -100 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

3,620.00 10,000.00 -100 %

10,735.00 30,000.00 0 %
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและประชาธิปไตย
แก่ประชาชนและเยาวชน

19,128.00 30,000

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน 7,100.00 0
โครงการอบรมเสรมสรางคุณธรรมจรยธรรมและ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน

7,320.00 0

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Office) เทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการศึกษาดูงานการบริการประชาชนรูปแบบ 
One Stop Service 0.00 0

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 60,000

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ผ่านสื่อออนไลน์ 30,000.00 0

โครงการประชาสัมพันธ์จําหน่ายสินค้าและการ
ท่องเที่ยว “สันกําแพงชวนเที่ยว ชวนกิน" 0.00 30,000

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลสันกําแพง 20,000.00 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0.00 20,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
163,460.76 0.00 0 %

1,743,625.81 1,747,201.00

283,519.00 308,000.00 0 %
15,902.00 40,000.00 -25 %

104,700.00 70,000.00 0 %
2,738.00 10,000.00 -50 %

19,765.50 20,000.00 -50 %
59,503.40 135,000.00 11.11 %

0.00 10,000.00 0 %
60,877.00 90,000.00 0 %
18,564.00 20,000.00 -50 %

565,568.90 703,000.00

897,567.32 1,000,000.00 0 %
17,318.24 30,000.00 -33.33 %
63,391.67 100,000.00 -20 %

143,321.00 150,000.00 -33.33 %
67,313.70 98,000.00 21.92 %

0.00 5,000.00 218 %
1,188,911.93 1,383,000.00
4,500,029.64 4,293,001.00รวมงบดําเนินงาน 3,614,982.89 4,239,590

งบลงทุน

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 15,900
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,349,888.02 1,335,390

ค่าบริการไปรษณีย์ 202,959.60 100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 119,490

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 21,174.31 20,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 167,003.24 80,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 958,750.87 1,000,000

วัสดุอื่น 5,312.00 10,000
รวมค่าวัสดุ 579,125.90 683,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,400.00 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,276.00 10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 89,794.90 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 71,594.00 70,000
วัสดุก่อสร้าง 0.00 5,000

วัสดุสํานักงาน 320,159.00 308,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,590.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,412,300.47 1,865,200
ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 95,427.40 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 0 %
3,700.00 0.00 0 %

11,000.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

6,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 13,999.00 -100 %

47,000.00 0.00 0 %
0.00 57,270.00 -17.93 %

0.00 22,000.00 -100 %

0.00 16,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
 LED สี 0.00 15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 94,000.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0.00 47,000

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 0.00 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 0.00 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ โฟเมก้า ขาว/ขาโครเมียม ขนาด 
180 x 60 x 75 ซม. 0.00 38,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 เปิด 0.00 0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก บานทึบ 0.00 7,600

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,800.00 0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสูงเบาะหนัง 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

5,200.00 0.00 0 %

13,000.00 0.00 0 %

0.00 2,500.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

3,700.00 3,700.00 -13.51 %

0.00 17,000.00 -100 %

0.00 5,400.00 -100 %

2,100.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

92,200.00 137,869.00

9,951.00 0.00 0 %

9,951.00 0.00
102,151.00 137,869.00

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0
รวมงบลงทุน 109,900.00 133,300

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,900.00 133,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 9,200.00 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 0.00 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 0.00 3,200
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 7,500
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ 3,900.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด
 Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 0 %
20,000.00 0.00 0 %
20,000.00 0.00
20,000.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00
0.00 0.00

17,390,832.66 16,080,770.00

3,255,660.00 3,404,620.00 1.75 %
67,200.00 67,200.00 0 %

121,200.00 121,200.00 0 %
524,940.00 561,100.00 -47.09 %

1,340,488.00 1,405,900.00 14.22 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 496,380.00 296,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,318,349.00 1,605,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10,838.50 67,200
เงินประจําตําแหน่ง 51,338.50 121,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,455,368.00 3,464,200

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบรายจ่ายอื่น 29,900.00 0
รวมงานบริหารทั่วไป 16,449,032.89 15,298,860

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

29,900.00 0

รวมรายจ่ายอื่น 29,900.00 0

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 0
งบรายจ่ายอื่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลแม่ปูคา 0.00 0
รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลบวกค้าง 20,000.00 0

เงินอุดหนุน



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
48,923.00 52,100.00 26.68 %

5,358,411.00 5,612,120.00
5,358,411.00 5,612,120.00

206,900.00 100,000.00 100 %

36,060.00 40,000.00 0 %
228,000.00 252,000.00 -23.81 %

0.00 70,000.00 28.57 %

495,510.00 462,000.00

0.00 15,000.00 0 %
115,500.00 95,000.00 0 %

620.00 5,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %

21,254.70 60,000.00 -16.67 %
51,180.00 0.00 0 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 75,245.00 50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 19,400.00 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ 116,400.00 95,000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 295.00 5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 15,000

รวมค่าตอบแทน 360,312.90 522,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 0.00 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 94,150.00 40,000
ค่าเช่าบ้าน 153,812.90 192,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 81,900.00 200,000

รวมงบบุคลากร 4,392,697.00 5,621,300
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,423.00 66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,392,697.00 5,621,300



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 60,000.00 0 %

0.00 20,000.00 -100 %

184,800.00 311,500.00 -35.79 %

0.00 0.00 100 %

12,950.00 5,680.00 252.11 %

12,130.00 1,560,000.00 0 %
398,434.70 2,132,180.00

149,946.00 150,000.00 0 %
0.00 5,000.00 0 %
0.00 2,000.00 0 %

12,635.00 30,000.00 0 %
20,234.20 40,000.00 0 %

0.00 2,000.00 0 %
79,700.00 80,000.00 0 %

262,515.20 309,000.00

7,691.16 10,000.00 0 %
26,964.00 30,000.00 0 %ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 27,927.00 30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 7,691.16 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,500.00 80,000
รวมค่าวัสดุ 263,924.70 309,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,496.70 40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,930.00 30,000

วัสดุสํานักงาน 149,998.00 150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 5,000

รวมค่าใช้สอย 468,044.00 2,310,000
ค่าวัสดุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อ
เป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี 42,184.00 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,408.00 1,560,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 181,112.00 200,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินโดยภาพถ่ายทางอากาศ 0.00 300,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 60,000
โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยออนไลน์ 
(Online) 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 0.00 100 %

34,655.16 40,000.00
1,191,115.06 2,943,180.00

8,400.00 3,000.00 530 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

3,600.00 0.00 0 %
0.00 29,500.00 93.22 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 22,000.00 -100 %

27,500.00 30,000.00 100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0.00 60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

0.00 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจก และเก้าอี้
สํานักงาน 8,800.00 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 153 
x 762 x 759 ซม. 0.00 8,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 53,000.00 57,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 0.00 19,300
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 32,400.00 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,400.00 18,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,618.16 45,000
รวมงบดําเนินงาน 1,127,899.76 3,186,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0.00 5,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

21,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

9,990.00 0.00 0 %

0.00 261,500.00 0 %
71,390.00 346,000.00
71,390.00 346,000.00

6,620,916.06 8,901,300.00
24,011,748.72 24,982,070.00

0.00 233,200.00 35.42 %

0.00 22,700.00 0 %

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

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,159.00 315,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 268.00 22,700

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวมงานบริหารงานคลัง 5,638,196.76 9,366,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 22,087,229.65 24,665,060

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,600.00 558,900
รวมงบลงทุน 117,600.00 558,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 261,500

ค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 4,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 0.00 130,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 15,000.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
12,000.00 12,000.00 0 %

120,000.00 375,900.00
120,000.00 375,900.00

0.00 15,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %
0.00 35,000.00

660.00 10,000.00 0 %
9,511.00 15,000.00 0 %
1,000.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %

11,171.00 45,000.00
11,171.00 80,000.00

131,171.00 455,900.00

320,640.00 343,200.00 5.86 %
550,860.00 589,600.00 6.97 %

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 299,760.00 363,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 524,700.00 630,700

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงานเทศกิจ 130,777.00 543,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมค่าวัสดุ 4,350.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 4,350.00 85,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,350.00 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 20,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 35,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 15,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 126,427.00 458,500
รวมงบบุคลากร 126,427.00 458,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
1,603,320.00 1,642,000.00 -0.89 %

76,380.00 76,400.00 25.72 %
2,551,200.00 2,651,200.00
2,551,200.00 2,651,200.00

25,600.00 50,000.00 0 %

24,600.00 30,000.00 -33.33 %
0.00 40,000.00 50 %

0.00 26,000.00 -3.85 %

68,200.00 146,000.00

0.00 10,000.00 0 %
596,628.00 680,000.00 -1.47 %

0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00 50 %

393,970.00 0.00 0 %

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 30,000
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจํา
ตําบล 425,146.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,000.00 20,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00 10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 361,075.00 670,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 0.00 25,000

รวมค่าตอบแทน 23,250.00 155,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 10,400.00 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,700.00 20,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,490,656.00 2,717,500
รวมงบบุคลากร 2,490,656.00 2,717,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,554,059.00 1,627,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 112,137.00 96,050



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 60,000.00 0 %

6,660.00 10,000.00 0 %

13,936.00 30,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 15,000.00 33.33 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

180,986.35 0.00 0 %
1,192,180.35 865,000.00

15,362.00 20,000.00 0 %
0.00 30,000.00 0 %

10,000.00 10,000.00 0 %
6,249.00 20,000.00 0 %

106,935.00 60,000.00 0 %
243,763.60 200,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 197,043.80 200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,300.00 0

วัสดุก่อสร้าง 21,789.00 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,381.50 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,200.00 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 12,121.00 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 138,486.01 0
รวมค่าใช้สอย 1,063,727.01 920,000

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง 0.00 50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการภัยพิบัติ ประจําปีงบประมาณ 2563 52,800.00 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลสันกําแพง 49,190.00 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 0.00 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1,440.00 30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 19,700.00 20,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 0.00 60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
การเผาในที่โล่ง 7,890.00 10,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 5,000.00 0 %

59,500.00 100,000.00 0 %
5,750.00 10,000.00 0 %

86,120.00 50,000.00 40 %
0.00 40,000.00 -50 %

5,888.00 10,000.00 0 %
539,567.60 555,000.00

7,691.16 0.00 0 %
7,691.16 0.00

1,807,639.11 1,566,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 44,400.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
13,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 35,000

ค่าจัดซื้อไดโว่สูบน้ํา 0.00 26,700
ค่าจัดซื้อปั้มแช่ (ไดโว่) 0.00 0

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 0.00 0
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 7,999.00 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 1,539,162.31 1,630,000
งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0

รวมค่าวัสดุ 452,185.30 555,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุจราจร 0.00 20,000
วัสดุอื่น 0.00 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,390.00 10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง 95,400.00 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 61,560.00 100,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 25,500.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 130,000.00 7.69 %

5,350.00 0.00 0 %

35,000.00 0.00 0 %

0.00 17,100.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

4,100.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 0.00 3,200

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800.00 0

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
 LED ขาวดํา 0.00 10,000

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 80,500.00 0
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน 0.00 0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลและอุปกรณ์
ครบชุดพร้อมใช้งาน 0.00 140,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ 0.00 48,000

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
เชื้อเพลิงเบนซิน กําลังเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 0.8
 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่เกิน 11.5 นิ้ว พร้อม
โซ่ขนาด 3/8 นิ้ว พร้อมใช้งาน

0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

58,250.00 217,000.00
58,250.00 217,000.00

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

4,417,089.11 4,454,200.00
4,548,260.11 4,910,100.00

1,322,880.00 2,154,780.00 -4.07 %
67,200.00 67,200.00 0 %
67,200.00 103,200.00 0 %เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 103,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,252,680.00 2,067,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 72,420.00 67,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,199,117.31 5,052,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,329,894.31 5,595,800

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลสันกลาง 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 169,299.00 704,800
รวมงบลงทุน 169,299.00 704,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 78,000.00 0

ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 441,900



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
809,520.00 824,700.00 2.04 %
48,000.00 48,000.00 0 %

2,314,800.00 3,197,880.00
2,314,800.00 3,197,880.00

51,840.00 53,000.00 -5.66 %
72,000.00 89,500.00 27.37 %

0.00 20,000.00 49 %

132,490.00 162,500.00

277,309.00 320,000.00 -13.38 %
0.00 0.00 100 %

38,310.75 50,000.00 0 %
0.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่
รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ
นันทนาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4,500.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,648.00 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 248,890.00 277,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 0.00 29,800

รวมค่าตอบแทน 145,280.00 193,800

ค่าเช่าบ้าน 72,000.00 114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 62,280.00 50,000

รวมงบบุคลากร 2,202,816.00 3,126,950
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,992.00 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,202,816.00 3,126,950

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 765,524.00 841,500



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

93,248.91 0.00 0 %
408,868.66 420,000.00

41,812.00 100,000.00 -50 %
3,703.00 40,000.00 -75 %

952.00 15,000.00 0 %
129,076.73 250,000.00 -80 %
37,895.00 50,000.00 -20 %
61,525.20 88,000.00 -26.47 %
66,912.50 50,000.00 0 %
18,850.00 24,000.00 108.33 %

360,726.43           617,000.00
902,085.09 1,199,500.00

0.00 3,290.00 -100 %

0.00 3,740.00 -100 %

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนกลางมีแขนสีหนังดํา/ขาดํา 
ปรับสูงต่ําได้ 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 924,551.53 1,046,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,566.00 50,000
รวมค่าวัสดุ 276,333.10 315,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 62,554.10 50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 41,311.00 50,000

วัสดุก่อสร้าง 71,679.00 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,230.00 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,142.00 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 4,678.00 15,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 57,173.00 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,139.43 0
รวมค่าใช้สอย 502,938.43 537,200

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 145,761.00 150,000
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561"

55,000.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 0.00 100 %
0.00 4,800.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 8,400.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 21,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 10,600.00 -100 %

0.00 17,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 17,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 16,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 0.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 0.00 45,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 นิ้ว) 0.00 9,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน 0.00 0

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0.00 51,400
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการชนิด 4 ล้อ 0.00 500,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0.00 8,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 11,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก ขนาด 1530x762x759 มิลลิเมตร 0.00 0

ค่าจัดซื้อชุดโซฟา 3+1+1 พร้อมโต๊ะกลาง 0.00 16,700
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

105,500.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

105,500.00 68,830.00
105,500.00 68,830.00

149,500.00 194,100.00 1.34 %
10,584,000.00 11,644,300.00 3.85 %
10,733,500.00 11,838,400.00
10,733,500.00 11,838,400.00
14,055,885.09 15,985,410.00

1,848,000.00 2,063,600.00 34.06 %
0.00              39,200.00 71.43 %

164,500.00 294,000.00 22.86 %
623,640.00 644,300.00 3.29 %
89,580.00 89,600.00 87.5 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,930.00 665,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,890.00 168,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 67,200
เงินวิทยฐานะ 52,500.00 361,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,743,660.00 2,766,450

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 9,934,210.00 12,078,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 13,065,077.53 16,930,850

อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 9,766,930.00 11,881,800

รวมเงินอุดหนุน 9,934,210.00 12,078,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 167,280.00 196,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,500.00 679,400
รวมงบลงทุน 3,500.00 679,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,500.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 4,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
2,725,720.00         3,130,700.00
2,725,720.00         3,130,700.00

1,000.00 3,000.00 0 %

1,000.00 3,000.00

548,100.00 904,000.00 2.21 %

19,818.00 9,400.00 112.77 %
0.00 0.00 100 %

53,890.00 0.00 100 %
19,765.00 7,860.00 154.45 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 0.00 70,000

โครงการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 0.00 50,000
โครงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็ก
ปฐมวัย 0.00 5,000

โครงการเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 88,928.00 0

โครงการพิธีเปิดอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน 0.00 50,000

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 59,473.00 50,000
โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 20,000

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย 19,177.00 20,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 0.00 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 413,800.00 924,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,000.00 3,000

รวมค่าตอบแทน 3,000.00 3,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,419,980.00 4,028,350
รวมงบบุคลากร 2,419,980.00 4,028,350



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
1,604,720.00          1,428,340.00 1.67 %
2,246,293.00         2,398,600.00

17,355.00 48,000.00 4.17 %
1,930.00 10,000.00 0 %

27,760.00 5,616,600.00 3.92 %
4,314,139.40 0.00 0 %

0.00 40,000.00 -32.5 %
8,740.00 35,000.00 0 %

4,369,924.40 5,749,600.00

10,271.44 20,000.00 0 %
11,134.60 20,000.00 0 %
14,459.26 20,000.00 0 %
35,865.30 60,000.00

6,653,082.70         8,211,200.00

0.00 21,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 20,000 บีทียู 0.00 525,300

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 6,503,501.79 8,692,690
งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,451.25 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 48,350.81 60,000

ค่าไฟฟ้า 15,653.01 20,000
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 16,246.55 20,000

รวมค่าวัสดุ 4,395,752.98 5,958,510
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร 11,005.00 27,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,398.00 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,750.00 5,836,510
ค่าอาหารเสริม (นม) 4,324,783.98 0

วัสดุสํานักงาน 13,900.00 50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,916.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,056,398.00 2,671,180
ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,475,020.00 1,452,180



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 17,700.00 -100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 40,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

1,600.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 135,700.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 0.00 161,000

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 0.00 36,600
ค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 นิ้ว) 0.00 9,900

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 0.00 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี 0.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน 0.00 21,000

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0.00 102,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง 0.00 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 30,100.00 0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง 0.00 16,000

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0.00 51,000
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 13,200.00 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 120*80*75 ซม. 0.00 5,400

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง 10,500.00 0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4,800.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู 0.00 64,400

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ 0.00 14,670



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 29,200.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 1,200.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 8,500.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %
1,600.00 253,300.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่
 1 8,900.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 133,250.00 1,145,070

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Printer) 8,200.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank
 Printer) 0.00 8,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 16,000.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 34,000.00 0

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 17,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับสํานักงาน 0.00 17,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อชั้นวาง-คว่ําจานอลูมิเนียม 0.00 0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บอาหาร 2,750.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 0.00 0
ค่าจัดซื้อชั้นวาง-คว่ําจาน 4,800.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 5 หัวก๊อก 0.00 50,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 0.00 45,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

146,050.00 0.00 0 %

146,050.00 0.00
147,650.00 253,300.00

9,526,452.70 11,595,200.00
23,582,337.79 27,580,610.00

2,056,560.00          2,379,900.00 15.46 %
78,230.00 153,000.00 -36.04 %

109,200.00 145,200.00 0 %
765,360.00 817,800.00 -26.68 %

2,075,409.60 2,303,000.00 18.84 %
150,160.50 286,000.00 97.2 %
30,000.00 0.00 0 %

5,264,920.10 6,084,900.00
5,264,920.10 6,084,900.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,810,581.00 6,891,256
รวมงบบุคลากร 4,810,581.00 6,891,256

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 156,690.00 564,000
เงินอื่น ๆ 30,000.00 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 723,918.00 599,610
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,046,990.00 2,736,810

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 64,477.00 97,860
เงินประจําตําแหน่ง 92,400.00 145,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,696,106.00 2,747,765

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 22,121,809.32 30,796,960
แผนงานสาธารณสุข

รวมงบลงทุน 133,250.00 1,145,070
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,056,731.79 13,866,110

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 55,000.00 -50 %

126,040.00 105,000 67.62 %
130,000.00 144,000.00 0 %

0.00 15,000.00 0 %

258,390.00 309,000.00

7,720.00 15,000.00 100 %
308,400.00 455,000.00 -18.68 %

10,440.00 25,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

2,400.00 30,000.00 0 %
1,000.00 0.00 0 %

0.00              15,000.00 133.33 %
10,825.00 15,000.00 200 %

0.00              78,000.00 -100 %
13,429.00 25,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 15,270.00 0
โครงการส่งเสริมและร่วมพัฒนาความรู้ อสม.แบบองค์รวม 0.00 25,000

โครงการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิง 0.00 15,000
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 0.00 15000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 32,600.00 0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 35,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,011.60 30,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 25,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 5,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 25,800.00 30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 413,900.00 370,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจํา 0.00 15,000

รวมค่าตอบแทน 223,360.00 395,000

ค่าเช่าบ้าน 103,000.00 144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 120,360.00 176,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
13,334.00               5,000.00 300 %
9,160.00 50,000.00 0 %
6,630.00 0.00 0 %

383,338.00 703,000.00

21,538.00 40,000.00 -25 %
8,800.00 5,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %
4,175.00 30,000.00 0 %

238,025.00 250,000.00 0 %
0.00 5,000.00 0 %

4,700.00 14,400.00 38.89 %
277,238.00 349,400.00

0.00 0 100 %
0.00 0 100 %
0.00 0.00

918,966.00         1,361,400.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 0.00 19,500

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 98,200.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,057,868.35 1,365,000

ค่าไฟฟ้า 0.00 10,000
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 251,643.00 345,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,200.00 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,320.00 30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 210,193.00 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,920.00 5,000
วัสดุก่อสร้าง 0.00 5,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 25,010.00 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,160.75 0
รวมค่าใช้สอย 582,865.35 605,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 18,211.00 20,000
โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค 22,912.00 50,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 11,800.00 -100 %

3,300.00 0.00 0 %

12,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
15,950.00 0.00 0 %

0.00 8,100.00 -100 %

17,000.00 0.00 0 %

7,500.00 0.00 0 %

2,350.00 0.00 0 %
0.00 5,600.00 -100 %

58,600.00 25,500.00
58,600.00 25,500.00

6,242,486.10 7,471,800.00

0.00 216,000.00 100 %
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 432,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 98,200.00 55,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,966,649.35 8,311,740

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 0.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 98,200.00 55,500

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800V 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0.00 36,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงและเสียง 0.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0.00 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 24,000.00 100 %
0.00 240,000.00
0.00 240,000.00

0.00 500,000.00 44 %
0.00 60,000.00 -66.67 %

360.00 20,000.00 50 %
0.00 0.00 100 %

0.00 0 0 %

0.00 30,000.00 -100 %

538.00 45,000.00 0 %

925.00 10,000.00 -100 %
1,823.00 655,000.00

0.00 8,000.00 0 %
0.00 8,000.00

0.00 10,000.00 0 %
0.00 10,000.00

1,823.00 673,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 34,360.00 863,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 8,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 8,000

รวมค่าใช้สอย 34,360.00 845,000
ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 33,750.00 45,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 0.00 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยในการบริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0

โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร 0.00 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 610.00 30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 30,000

โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล 0.00 720,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 0.00 20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวมงบบุคลากร 0.00 480,000
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 480,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 9,000.00 -100 %
0.00 45,000.00 -100 %
0.00 54,000.00
0.00 54,000.00

440,000.00 0.00 0 %
0.00 440,000.00 0 %

440,000.00 440,000.00
440,000.00 440,000.00
441,823.00 1,407,000.00

6,684,309.10 8,878,800.00

0.00 112,400.00 0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 112,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 494,360.00 1,783,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 6,461,009.35 10,094,740

รวมเงินอุดหนุน 460,000.00 440,000
รวมงบเงินอุดหนุน 460,000.00 440,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 460,000.00 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0.00 440,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

รวมงบลงทุน 0.00 0
งบเงินอุดหนุน

ค่าจัดซื้อรถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน 4 ตอน 0.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถเข็นอุปกรณ์ 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 30,000.00 -33.33 %

0.00 20,000.00 50 %
0.00 162,400.00
0.00 162,400.00
0.00 162,400.00
0.00 162,400.00

2,489,100.00 0.00 0 %
67,200.00 0.00 0 %
85,200.00 0.00 0 %

269,230.00 0.00 0 %
2,237,281.00 0.00 0 %

184,697.00 0.00 0 %
5,332,708.00 0.00
5,332,708.00 0.00

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 5,169,195.00 0
งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 191,955.00 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,169,195.00 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 246,240.00 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,222,340.00 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200.00 0
เงินประจําตําแหน่ง 85,200.00 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,356,260.00 0

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 162,400
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 162,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 162,400

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0.00 30,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 162,400

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรียน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 0.00 20,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 0 %

19,470.00 0.00 0 %
175,400.00 0.00 0 %
14,100.00 0.00 0 %

208,970.00 0.00

21,250.00 0.00 0 %
1,086,800.00 0.00 0 %

3,780.00 0.00 0 %
3,430.00 0.00 0 %

7,421.00 0.00 0 %
30,600.00 0.00 0 %

314,106.90 0.00 0 %
1,467,387.90 0.00

38,154.00 0.00 0 %
2,416.00 0.00 0 %

229,766.00 0.00 0 %
468,533.10 0.00 0 %
10,920.00 0.00 0 %วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,997.00 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 76,431.40 0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 437,727.30 0

วัสดุสํานักงาน 19,812.00 0
วัสดุงานบ้านงานครัว 1,301.00 0

รวมค่าใช้สอย 1,205,889.19 0
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 34,000.00 0
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 279,817.19 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,020.00 0

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ 34,500.00 0

ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ 0.00 0
ค่าจ้างเหมาบริการ 855,552.00 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,700.00 0
รวมค่าตอบแทน 206,687.57 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,150.00 0
ค่าเช่าบ้าน 177,837.57 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 0.00 0 %

750.00 0.00 0 %
750,539.10 0.00

2,426,897.00 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

17,400.00 0.00 0 %

21,900.00 0.00 0 %

52,500.00 0.00 0 %
91,800.00 0.00
91,800.00 0.00

7,851,405.00 0.00

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,248,340.46 0
งานไฟฟ้าและประปา

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,400.00 0
รวมงบลงทุน 107,400.00 0

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ 52,500.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 17,000.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 13,600.00 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 18,800.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ 5,500.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมงบดําเนินงาน 1,971,745.46 0
งบลงทุน

วัสดุอื่น 4,000.00 0
รวมค่าวัสดุ 559,168.70 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,900.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
285,015.00 0.00 0 %
361,625.93 0.00 0 %
646,640.93 0.00
646,640.93 0.00

98,319.38 0.00 0 %

171,225.97 0.00 0 %

166,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 คลอง
ชลประทาน บ้านน้อย หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง 184,350.00 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งซ้าย) ช่วงปากซอย 1 บ้านสันโค้ง
ใหม่ หมู่ 2 ตําบลทรายมูล

39,000.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านสันโค้ง
ใหม่ หมู่ 2 ตําบลทรายมูล 372,709.49 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนศรี
สันกําแพง (ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าวัดสันกําแพงหลวงไปจนถึงลํา
เหมืองสาธารณะประโยชน์บ้านคําซาว) บ้านคําซาว บ้านสันเหนือ 
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
 2 (บริเวณต้นซอยจนถึงสะพาน ค.ส.ล.) บ้านน้อยหมู่ที่ 11 ตําบล
สันกําแพง 0.00 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าชดเชย  (ค่า K) 0.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ 706,324.34 0
รวมงบดําเนินงาน 706,324.34 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 237,993.50 0
วัสดุก่อสร้าง 468,330.84 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 0 %

140,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

452,656.44 0.00 0 %

280,807.05 0.00 0 %

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณ
ถนนศรี    สันกําแพง (ต่อจากเดิมบริเวณปากซอย 1 ไปจนถึงลํา
เหมืองสาธารณ ประโยชน์) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณ
ถนนศรีสันกําแพง (ต่อจากเดิมบริเวณร้านอาหารบิ๊กโภชนา ไปจนถึง
ลําเหมืองสาธารณประโยชน์) บ้านคําซาว หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไฮโดรเฟรช 
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล 254,702.61 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ําเซาะ
ตลิ่ง) บริเวณลําเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 
ตําบลสันกําแพง

400,000.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนาง
สุนี  ธิปั๋น บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตําบลสันกําแพง 194,911.55 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนาย
มนัส คําขัติ บ้านสันใต้ หมู่ 9 ตําบลสันกําแพง 269,904.68 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านสันโค้ง
เก่า หมู่ที่ 4 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 9 บ้านสันโค้ง
เก่า หมู่ 4 ตําบลทรายมูล 140,000.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัด
จันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตําบลสัน
กําแพง

380,000.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

248,599.92 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

698,000.00 0.00 0 %

258,432.98 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

466,000.00 0.00 0 %
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยการแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทพบุตรซอย 2 (ทางเข้าวัดโรงธรรม
สามัคคี) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการซ่อมสร้าง (เปลี่ยน) ฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุด
ลอกรางระบายน้ํา บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝั่ง
บริเวณหน้าโรงขายเกลือ) บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเมรุ (เดิม) บริเวณสุสานบ้านดอนมูล  หมู่
 1 ตําบลทรายมูล 181,381.71 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงหน้าบ้านนางรุ้ง
ทิพย์ บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง

183,000.00 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล.
 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านน้อย หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง 338,500.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านนายเจริญ ถึงหน้าบ้านนาย
ทองดี บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง

242,000.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 2 (ป๊อก 3 สุขสมบูรณ์ หลังบ้านกํานันเกรียงศักดิ์)
 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนาง
สมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตําบลสันกําแพง

425,458.43 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

416,800.00 0.00 0 %

494,000.00 0.00 0 %
3,890,841.74 0.00
3,890,841.74 0.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00
0.00 0.00

4,537,482.67 0.00

0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00

29,150.00 70,000.00 -28.57 %
29,150.00 70,000.00

วัสดุการเกษตร 90,500.00 50,000
รวมค่าวัสดุ 90,500.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,000
ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 20,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,478,312.81 0
งานสวนสาธารณะ

รวมเงินอุดหนุน 103,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 103,000.00 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง 103,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,668,988.47 0
รวมงบลงทุน 3,668,988.47 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาใชจายในการบารุงรกษาและปรบปรุงทดนและ
สิ่งก่อสร้าง 63,070.00 0

โครงการปรบผวถนนโดยการ ปูทบ (Overlay) ดวยแอส ฟลทตกคอ
นกรีต พร้อมขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบ้านป่า
ไผ่ (หน้าวัดแช่ช้าง ไปทางโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล)) บ้าน
ป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง

0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
29,150.00 90,000.00
29,150.00 90,000.00

0.00 20,000.00 0 %
1,420,775.00 1,580,000.00 4.43 %
6,856,089.50 7,050,000.00 0 %

2,760.00 50,000.00 40 %
2,400.00 40,000.00 0 %

248,723.70 0.00 0 %
8,530,748.20 8,740,000.00

0.00 10,000.00 0 %
4,900.00 150,000.00 -33.33 %

0.00 30,000.00 0 %
63,708.00 150,000.00 -6.67 %

585,342.90 900,000.00 -22.22 %
1,640.00 20,000.00 0 %

49,140.00 50,000.00 0 %
วัสดุการเกษตร 5,180.00 20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 46,296.00 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 133,575.00 140,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 561,522.70 700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,442.40 100,000
วัสดุก่อสร้าง 3,106.00 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 453,723.47 0
รวมค่าใช้สอย 8,896,103.62 8,830,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 24,340.00 70,000
โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 15,660.00 40,000

ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ 7,020,000.00 7,050,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,382,380.15 1,650,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 90,500.00 70,000
รวมงานสวนสาธารณะ 90,500.00 70,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 5,000.00 0 %

704,730.90 1,315,000.00

16,354.12 30,000.00 0 %
0.00 2,000.00 0 %

7,871.63 15,000.00 0 %
24,225.75 47,000.00

9,259,704.85 10,087,000.00

0.00 1,850,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

17,490.00 0.00 0 %

0.00 168,000.00 -100 %
17,490.00 2,018,000.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 465,000.00 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 465,000.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,500.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ 0.00 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 17,000.00 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ 5,500.00 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
คาจดซอรถบรรทุกขยะแบบเปดขางเททาย (แบบ
อโมงค์) 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 34,245.82 47,000
รวมงบดําเนินงาน 9,713,351.54 9,932,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0.00 2,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 8,859.60 15,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 25,386.22 30,000

วัสดุอื่น 1,880.00 5,000
รวมค่าวัสดุ 783,002.10 1,055,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
17,490.00 2,018,000.00

9,277,194.85 12,105,000.00
21,695,232.52 12,195,000.00

0.00 1,897,000.00 4.04 %
0.00 18,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 1,915,000.00
0.00 1,915,000.00

0.00 60,000.00 0 %

0.00 27,000.00 28.89 %
0.00 87,000.00

113,841.19 0.00 0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 92,400.00 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 94,800
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0.00 34,800

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,000

รวมงบบุคลากร 0.00 2,245,070
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 253,470
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,245,070

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 1,973,600
เงินประจําตําแหน่ง 0.00 18,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,200,851.54 9,932,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 22,018,004.81 10,002,000

รวมงบลงทุน 487,500.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
320,700.60 450,000.00 0 %

0.00 20,000.00 -50 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

118,002.00 100,000.00 -20 %

0.00 13,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
91,000.00 120,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 100,000.00 -100 %

7,200.00 0.00 0 %

24,583.00 0.00 0 %
0.00 23,000.00 -13.04 %

0.00 20,000.00 50 %

0.00 17,000.00 -100 %

675,326.79 903,000.00

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 527,473.00 843,000

โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล 0.00 20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 0.00 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตลาดชุมชนคนเดินถนน (กาดจาว
เขิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0.00 0
โครงการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวชุมชนกาดจาวเขิน 
เทศบาลตําบลสันกําแพง ประจําปี พ.ศ. 2564 0.00 0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0.00 80,000
โครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิด-
19 0.00 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ 13,979.00 0
โครงการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 95,517.00 120,000

โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 83,687.00 80,000
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) เทศบาล
ตําบลสันกําแพง 0.00 13,000

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 0.00 20,000
โครงการจดทาหนากากอนามยเพอปองกนโรคตดเชอไวรสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคม

49,490.00 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 0.00 10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 5,000.00 20,000

กจการจดตงลานคาชุมชนตลาดนดชุมชนโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมถนนคน 187,400.00 450,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
675,326.79 990,000.00

2,850.00 0.00 0 %
5,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

8,750.00 0.00
8,750.00 0.00

0.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 30,000.00
0.00 30,000.00รวมงบเงินอุดหนุน 546,000.00 30,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 506,000.00 0
รวมเงินอุดหนุน 546,000.00 30,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพงตามโครงการศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 40,000.00 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 27,600.00 17,000
งบเงินอุดหนุน

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 4,100.00 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 27,600.00 17,000

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000.00 0
คาจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานสานกงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 17,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สํานักงาน 6,500.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 527,473.00 937,800
งบลงทุน



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
684,076.79 2,935,000.00
684,076.79 2,935,000.00

0.00 150,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

0.00 30,000.00 -50 %

0.00 50,000.00 0 %
0.00 30,000.00 -50 %
0.00 20,000.00 150 %
0.00 205,000.00 0 %
0.00 425,000.00

85,438.00 50,000.00 0 %
85,438.00 50,000.00
85,438.00 475,000.00รวมงบดําเนินงาน 230,820.00 515,000

วัสดุกีฬา 39,817.00 50,000
รวมค่าวัสดุ 39,817.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 191,003.00 465,000
ค่าวัสดุ

โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 0.00 50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 0.00 100,000

โครงการแข่งขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ 49,800.00 50,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ 0.00 15,000

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตําบลสันกําแพง 0.00 30,000
โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตําบลสันกําแพงต้านภัยยา
เสพติด 0.00 15,000

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตําบลแช่ช้าง 0.00 20,000
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตําบลทรายมูล 0.00 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 141,203.00 150,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตําบลสันกําแพงต้านยาเสพติด 0.00 15,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,101,073.00 3,229,870
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,101,073.00 3,229,870



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00
0.00 0.00

85,438.00 475,000.00

8,040.00 250,000.00 -40 %โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 150,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 203,995.00 227,850
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 434,815.00 742,850

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank
 Printer) 0.00 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 203,995.00 227,850

ค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 83,995.00 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งประจําหมู่บ้าน 0.00 147,600
ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดน้ํา 0.00 18,800

ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 120,000.00 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือน 0.00 7,500
ค่าจัดซื้อปากกาจับเหล็ก 0.00 3,750

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดพลาสมา 0.00 21,000
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม 230 V 0.00 25,200

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน

งบลงทุน



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 0.00 100 %

50,000.00 2,500.00 9,900 %

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 0.00 100 %

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 %
27,485.00 30,000.00 0 %โครงการวันเข้าพรรษา 29,985.00 30,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสันใต้ หมู่ที่ 9 ตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 20,000
โครงการวันขึ้นปีใหม่ 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสันโค้ง หมู่ 4 ตําบลทรายมูล 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสันติวนาราม หมู่ที่ 3 ตําบลสัน
กําแพง 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตําบลสัน
กําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดสันก้างปลา หมู่ 6 ตําบลทรายมูล 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดบ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลสัน
กําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง
 อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดดอนมูล หมู่ 1 ตําบลทรายมูล 0.00 20,000
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดทรายมูล หมู่ 7 ตําบลทรายมูล 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดชัยชนะมงคล (ป่าเปา) หมู่ที่ 3 
ตําบลทรายมูล 0.00 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดแช่ช้าง หมู่ 7 ตําบลแช่ช้าง 0.00 20,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 250,000
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดคําซาว หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง
 อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 20,000

โครงการธรรมสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นําชีวิต 0.00 30,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
2,500.00 10,000.00 100 %

2,000.00 10,000.00 0 %

19,800.00 25,000.00 -20 %

6,587.00 25,000.00 -40 %

44,800.00 45,000.00 0 %
2,000.00 5,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 200,000.00 0 %

163,212.00 558,500.00
163,212.00 558,500.00

7,560.00 0.00 0 %

0.00 25,200.00 -100 %

6,090.00 0.00 0 %
13,650.00 25,200.00รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว 0.00 0

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแท่น ขนาด 12 นิ้ว 0.00 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือพัดลมแบบติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิว 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าใช้สอย 202,350.00 1,165,000
รวมงบดําเนินงาน 202,350.00 1,165,000

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ไต 0.00 120,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 200,000

โครงการวันปิยะมหาราช 2,600.00 5,000
โครงการสงเสรมและสนบสนุนงานศลปวฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่นในชมชน 0.00 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 22,950.00 15,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 และวันแม่แห่งชาติ 44,665.00 45,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2,800.00 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 18,600.00 20,000

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วัน 30,750.00 20,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
13,650.00 25,200.00

4,820.00 170,000.00 0 %
4,820.00 170,000.00
4,820.00 170,000.00

181,682.00 753,700.00

0.00 105,000.00 -100 %

0.00 105,000.00
0.00 105,000.00
0.00 105,000.00

267,120.00 1,333,700.00

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 792,165.00 2,077,850

รวมค่าใช้สอย 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ไต
 สินค้าชุมชนคนเดินถนน (กาดจาวเขิน) เทศบาลตําบลสันกําแพง 
2565 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 357,350.00 1,335,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมเงินอุดหนุน 155,000.00 170,000
รวมงบเงินอุดหนุน 155,000.00 170,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง 155,000.00 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 2,730,490.00 1.99 %
0.00 51400 30.74 %
0.00 86,400.00 19.44 %
0.00 282,800.00 6.65 %
0.00 2,620,440.00 3.25 %
0.00 241,600.00 -5.33 %
0.00 6,013,130.00
0.00 6,013,130.00

0.00 56,500.00 -46.9 %
0.00 213,000.00 35.21 %

0.00 80,000.00 25 %
0.00 349,500.00

0.00 1,597,000.00 -7.43 %
0.00 30,000.00 66.67 %
0.00 50,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 50,000
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ 0.00 50,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 1,478,400

รวมค่าตอบแทน 0.00 418,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0.00 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 30,000
ค่าเช่าบ้าน 0.00 288,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,191,100
รวมงบบุคลากร 0.00 6,191,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,705,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 228,720

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 301,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 2,784,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 67,200



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 30,000.00 66.67 %
0.00 30,000.00 66.67 %
0.00 1,737,000.00

0.00 50,000.00 0 %
0.00 5,000.00 0 %
0.00 250,000.00 -20 %
0.00 500,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %
0.00 23,500.00 112.77 %
0.00 10,000.00 0 %
0.00 848,500.00
0.00 2,935,000.00

0.00 9,000.00 -100 %

0.00 72,600.00 -100 %

0.00 19,000.00 0 %
ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0.00 19,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 26,000 บีทียู 0.00 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,926,400
งบลงทุน

วัสดุอื่น 0.00 10,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 825,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 500,000

วัสดุสํานักงาน 0.00 50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,683,400
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 50,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 0.00 100 %

0.00 52,500.00 395.24 %

0.00 153,100.00
0.00 153,100.00
0.00 9,101,230.00

0.00 30,000.00 0 %
0.00 30,000.00

0.00 250,000.00 0 %
0.00 539,000.00 -16.51 %
0.00 5,000.00 300 %
0.00 794,000.00
0.00 824,000.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ 0.00 720,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 750,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 450,000
วัสดุอื่น 0.00 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 250,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 30,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 285,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 9,402,800

ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ 0.00 260,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 285,300

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ 
A3 0.00 6,300



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 695,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 576,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 200,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 720,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้างวัดสัน
กําแพงหลวง บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ตั้งแต่ถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านนางสุทิน แก้วดวงดี บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายตุ๋ย 
เอโหย่ ถึงบ้านนางมาลี วันวิชัย บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตําบลแช่ช้าง 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
บดอัดแน่นทั้งสองข้าง บริเวณซอย 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตําบลสัน
กําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 120,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว
 หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสม
จิตร ชุ่มใจ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 48,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 11 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อโครงการเดิม) 
ไหล่ทางหินคลุก บริเวณในซอยหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอสันกําแพง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 180,000

โครงการก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ประจํา
หมู่บ้าน บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 13091 บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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 %

0.00 625,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลําน้ําแม่ออน ช่วงกอเดื่อ
ถึงหลังศาลาเก็บของ SML (ต่อจากของเดิม) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7
 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 500,000

โครงการก่อสร้างรั้วรอบและประตูทางเข้า ชุมชนบ้านสันก้างปลา 
พร้อมรั้ว และประตูทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 
ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 350,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) บริเวณซอย 5 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 130,000

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ําเซาะ) 
ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลําเหมืองแม่ออน ข้างบ้านนางปราณี (ต่อ
จากของเดิม) บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตําบลทรายมูล 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 970,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่ - บ้านน้อย (ตั้งแต่ปากซอย
ถนนสันไร่ หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกของเดิม) บ้านสันไร่ 
หมู่ที่ 10 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 1,000,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์ อินถา หมู่ที่ 3
 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 160,000

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนาย
สมหวัง ไชยศรี ถึงผ่านกองทุนหมู่บ้าน ถึงบ่อตกปลาโต้งปลานิล 
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่

0.00 500,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 1,251,000.00 -100 %

0.00 540,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 1,052,000.00 -100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณ
บ้าน อ.สมศักดิ์ ปันทา ไปจนถึงลําเหมืองสาธารณประโยชน์ร้านฝ้าย
สันกําแพง บ้านคําซาว หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณ
ซอย 3 เชื่อมลําเหมืองค้าง บริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าไผ่
เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 240,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เชื่อมต่อลําเหมือง
สาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตําบลสันกําแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่
 8 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 650,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณ
จากปากซอย 10 ถึงแยกลําเหมืองบ้านนางมาลัย ชุ่มแพง บ้านป่า
เห็ว หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 280,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณ
ซอย 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุนทร คําเป็ง เชื่อมต่อลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ต่อ หมู่ที่ 8 ตําบลสันกําแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 280,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณบริเวณลําเหมือง
สาธารณะประโยชน์ (หลังร้านกาแฟแม่กลอง) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6
 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
บริเวณบ้านดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล 0.00 0



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 748,000.00 -100 %

0.00 451,000.00 -100 %

0.00 663,000.00 -100 %

0.00 810,000.00 -100 %

0.00 458,000.00 -100 %

0.00 1,366,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเชื่อมโครงการเดิมไปทางสุสาน
สันติวัน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 600,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายป่าเส้า-คําซาว (ต่อจากรางระบายน้ําของเดิม
ถึงลําเหมืองสาธารณะ หน้าโรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ์) บ้านป่า
เส้า หมู่ที่ 1 ตําบลสันกําแพง

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายป่าเส้า-ป่าเห็ว (จากบ้านผู้ช่วยเบิ้มถึงสาม
แยกบ้านเหล่า) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 
ตําบลทรายมูล

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณตั้งแต่บ้านนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบ้านน้อย 
บ้านออน หมู่ที่ 14 ตําบลสันกําแพง 0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง 0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยโรงเรียนอนุบาลก้าวไกล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 
ตําบลทรายมูล

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.พร้อม
ขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 (หน้าปั๊มน้ํามัน Esso ต่อจาก
ของเดิม) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 320,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 200,000.00 -100 %

0.00 280,000.00 -100 %

0.00 850,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) พร้อมบ่อ
พักพร้อมถมดินและหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ริมทาง บ้านป่าเป้า ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล
 อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 250,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริม
ทาง ถนนสันโค้งเก่า-สันก้างปลา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตําบลทรายมูล 0.00 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริม
ทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้าย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) 
หมู่ที่ 1 - 2 ตําบลทรายมูล

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เชื่อมต่อ
โครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 6 บริเวณริมถนน
บ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึง ซอย 6 หมู่ที่ 4 
ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 1,300,000

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหินเทียม บริเวณช่วงที่ 1 บริเวณริม
ทางหลวงหมายเลข 1147 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1317 (อบจ.) 
กม.30+929.300 มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความหนา 0.12 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และทางเดินคอนกรีต ความหนา 
0.10 เมตร ความกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 76 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร และงานปรับภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
สี่แยกป่าไผ่ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ซอย 5/3 ถึง ซอย 5/4 บ้านคําซาว
 หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 350,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 900,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 670,000.00 0 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 670,000

โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (Overlay) บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตําบลแช่
ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 295,000

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ตั้งแต่ปากซอยข้างสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสันกําแพงไปจนถึงรอบต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์
ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

0.00 600,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น 
บริเวณพื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล
แช่ช้าง

0.00 0

โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. บริเวณถนน อบจ.เชียงใหม่ สาย
บ้านน้อย - สันต้นบง ช่วงหน้าตลาดบ้านน้อยไปจนถึงสวนหม่อน 
บ้านออน หมู่ที่ 14 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่

0.00 380,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่
ที่ 7 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0.00 200,000

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณริมทางหลวง ชม.ถ.70-001
 ช่วงบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่

0.00 400,000

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปาก
ทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลสันกําแพง อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่

0.00 750,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 20,000.00 0 %
0.00 13,075,000.00
0.00 13,075,000.00
0.00 13,899,000.00
0.00 23,000,230.00

0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00
0.00 20,000.00
0.00 20,000.00

0.00 60,000.00 -100 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 90,000.00

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบวกโจ้ 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมค่าใช้สอย 0.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 0.00 20,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวมงานก่อสร้าง 0.00 12,693,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 22,095,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 11,943,000
รวมงบลงทุน 0.00 11,943,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 20,000



ปี 2564 ปี 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566
0.00 90,000.00

0.00 50,000.00 0 %
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 140,000.00
0.00 160,000.00

124,358,690.08 152,000,000.00รวมทุกแผนงาน 119,995,616.49 157,000,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 50,000
รวมแผนงานการเกษตร

50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 50,000

0.00 70,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12 0.00

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0
งบลงทุน



 
 
 

•  แผนงานงบกลาง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน    157,000,000    บาท 
 

 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 48,209,520 บาท

งบกลาง รวม 48,209,520 บาท

งบกลาง รวม 48,209,520 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,006,730 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระหน้ีเงินกู้โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน  
วงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ดังน้ี 

 

1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระหน้ีเงินกู้ให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 1,006,730 บาท
 (1) เพ่ือดำเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ จำนวนทั้งส้ิน  
  6,400,000.- บ าท  ต าม สัญ ญ า เงิ น กู้  เล ขที่  1229/45/2556 
          ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินฉบับ
          ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีที่ 2 ตามระยะเวลาคงเหลือแห่ง 
          บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564  
  โดยชำระเป็นเงินต้น จำนวน 722,630 บาท 
 (2) เพ่ือดำเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ จำนวนทั้งส้ิน  
  2,946,500.- บ าท  ต าม สัญ ญ า เงิ น กู้  เล ขที่  1283/99/2556 
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินฉบับ
          ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ปีน้ีปีที่ 2 ตามระยะเวลาคงเหลือแห่ง 
          บันทึกต่อท้ายสัญญากู้ เงินฉบับลงวันที่  27 มกราคม  2564 
  โดยชำระเป็นเงินต้น จำนวน 284,100 บาท       
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ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 37,880 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบ้ียเงินกู้โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายใน
วงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ดังน้ี 

 

      
  

1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบ้ียเงนิกู้ให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 37,880 บาท    
(1) เพ่ือดำเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ จำนวนทั้งส้ิน  
6,400,000 บาท  ตาม สัญญาเงินกู้  เลขที่  1229/45/2556 ลงวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2556 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินฉบับลง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 ปีน้ีปีที่ 2 ตามระยะเวลาคงเหลือแห่งบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน
ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยชำระเป็นดอกเบ้ียเงินกู้ จำนวน 
14,460 บาท 

 

(2) เพ่ือดำเนินโครงการต่างๆ รวม 3 โครงการ จำนวนทั้งส้ิน  
2,946,500 บาท  ตามสัญญาเงินกู้  เลขที่  1283/99/2556 ลงวันที่  18 
กรกฎาคม 2556 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2556 ปีน้ีปีที่ 2 ตามระยะเวลาคงเหลือแห่งบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน
ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2564  โดยชำระเป็นดอกเบ้ียเงินกู้ จำนวน 
23,420 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 690,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

      
      
      
      
      
      
      
      



      หน้า   3/140      
  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 35,286,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ
ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และนอกเหนือ
จากท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ .ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3 

 

      
เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 5,556,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ
ตามภารกิ จถ่ ายโอนจากบัญ ชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและ
นอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ .ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4 

      
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 240,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ตามภารกิจ ถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือ
จากท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ .ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2
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สำรองจ่าย จำนวน 1,139,510 บาท    
เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมได้  
ตามพระราชบัญญั ติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ .ศ . 2550 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

      
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 796,300 บาท
      

1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 128,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2552 ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง 
ประจำปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555  

2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 410,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ ได้ รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

 

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 38,300 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ
ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 

      
4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
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5) เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ตั้งไว้ 20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ 
สูญหายเน่ืองจากการทำงานให้ราชการ โดยถือปฏิ บัติตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2561 

 

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 30,000 บาท
    

ประเภทเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลที่ เสียชีวิตในระหว่าง

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

 

      
    ประเภทเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำท่ีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ 

โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

 

       
    ประเภทเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 2,385,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณรายได้ประจำปี 
(ไม่รวมรายได้จากพันบัตร เงินกู้ เงินที่ มี ผู้อุทิศให้  หรือเงินอุดหนุน ) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 56 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 
7 ตุลาคม 2563 และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 8,840 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
ในอัตราเดือนละ ร้อยละ 4 ของจำนวนบำนาญท่ีได้ รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 

 

      

  เงินบำเหน็จลกูจ้างประจำ จำนวน 1,002,760 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2555 

 

 



 
 

 
 
 

•  แผนงานบริหารทั่วไป 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป      

งานบริหารท่ัวไป รวม 15,298,860 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 10,925,970 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท      
  

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 756,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557  

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 
อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 
2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา 
เดือนละ 6,000 บาท/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 216,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 

 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,620,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล

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

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

เดือนละ 13,500 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557       

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,853,970 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,574,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 272,400 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

ให้แก่พนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน เพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับที่ 3 ลงวันที่  30 มกราคม 2558 
และเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษาที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

   
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 278,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 
7,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด 
เทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง และเงินประจำ
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่าย
อำนวยการ เดือนละ 1,500 บาท  จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสนักำแพง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 267,300 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจำตามประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และก.อบต. เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2561 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,410,550 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 50,820 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

 
งบดำเนนิงาน รวม 4,239,590 บาท

ค่าตอบแทน รวม 356,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 150,000 บาท

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้ซ่ึงปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราผู้ละเมิดข้อบังคับ ค่าสำรวจเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ค่าสำรวจความคิดเห็นหรือมีการวิจัย ฯลฯ เงินค่าตอบแทน
ผู้เช่ียวชาญ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล การประเมินบุคคลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตามที่กฎหมาย หนังสือส่ังการ
กำหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
แก่คณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการ
คัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ
เทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
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ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภาเทศบาล
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และอนุกรรมการ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเพ่ือกิจการของ
สภาเทศบาล  ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วย เงิน เดื อน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ าย ค่ า เบ้ี ยป ระ ชุ มก รรมก ารสภ า เท ศบ าล  พ .ศ . 2554
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 

 
    

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จำนวน 30,000 บาท
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ      

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 1,865,200 บาท      
  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 1,285,200 บาท    
  

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต 
ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ห รือ ส่ิงพิมพ์ต่ างๆ  จัดทำแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

 
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 900,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน/
ติดตั้งสเปรย์ปรับอากาศห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง 
อาคารบริการประชาชนและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา
บ ริการป้องกันและกำจัดปลวก  ฯลฯ  โดยถือปฏิ บัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 56,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล เช่น ค่าเช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ศาล การอุทธรณ์ ค่าปิดหมาย ค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล ค่าจ้าง
ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

    ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน/ระบบโปรแกรม
บริการจัดการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ OSS/ระบบโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ตั้งไว้ 139,200 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการและบำรุงรักษา ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ระบบคอม พิ ว เตอ ร์ ใน งานทะ เบี ยน  โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
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    ค่าเบ้ียประกัน ตั้งไว้ 80,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

ฯลฯ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ  
ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้าง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือเป็น 
ผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

ตั้งไว้              50,000  บาท 

       
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จำนวน 115,000 บาท

เพ่ือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ พิธีทางศาสนา โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้ 

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ซ่ึงร่วมต้อนรับ ฯลฯ
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของ
งบประมาณปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่ มี ผู้อุทิศให้  โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
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2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

ตั้งไว้ 25,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่
ซ่ึงเข้าประชุม ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆและค่าบริการอื่นๆ  
ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

  
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทำบุญอาคาร/พิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทำบุญอาคารต่างๆ /พิธีทางศาสนา ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2564 และหนังสือที่ มท 
0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เร่ือง การกำหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ. 2562  

 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   จำนวน 465,000 บาท

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจาก
ก ารปฏิ บั ติ ง าน ขอ ง เท ศบ าล  ฯลฯ  โด ยถื อ ป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัตติามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

      
      
      
      



      หน้า  16/140
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  ที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 

      
   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการและหน่วยงานอื่นตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 

         
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส ฯลฯ เน่ืองในโอกาส
วันเทศบาล (24 เมษายน) เป็นค่าจตุปัจจัยไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1   
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   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 5,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตามที่คณะ 
รัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย 
เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้น 
เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นคร้ังแรกในประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบล 
สันกำแพงรวมท้ังประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 2  

 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน

จำนวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารและประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ เป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 6  

 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล
เพ่ือลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชนตามกรอบภารกิจ 
5 ด้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0804.5/ว 1165 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 5   
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โครงการผลิตส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 60,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนในท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
รายงานประจำปี เอกสารข่าวแจก จดหมายข่าว รายปักษ์ จัดการข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านไลน์กรุ๊ป เพ่ือติดต่อ ส่ือสารกับผู้นำชุมชนในการ
รายงานผลกิจกรรม เพ่ือส่งเป็นข่าวสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรง โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับ
ที่ 1  

 

 
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

จำนวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับ
ที่ 2  

      
   โครงการประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยว “สันกำแพงชวนเท่ียว 

ชวนกิน” 
จำนวน 30,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าและการ
ท่องเที่ยว “สันกำแพงชวนเท่ียว ชวนกิน” ของดีในเขตเทศบาลตำบลสัน
กำแพง เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น โดยการเผยแพร่กิจกรรม
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Youtube ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 8
ลำดับที่ 1 
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ค่าวัสดุ รวม 683,000 บาท      

  
วัสดุสำนักงาน จำนวน 308,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ที่ถู พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม 
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด 
แผ่นป้ายต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ วารสารท้องถิ่น 
ราชกิจจานุ เบกษา พานพุ่มดอกไม้  พวงมาลัยช่อดอกไม้  พวงมาลา
หนังสือพิมพ์ สำนักงานเทศบาล หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆฯลฯ 
เพ่ือใช้ในกิจการสภาเทศบาล การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ  จัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล งานพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน
ราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบภายใน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง , เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม, 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down), ลำโพง, ไมโครโฟน , ขาตั้ ง
ไมโครโฟน, เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ, เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษทิชชู และกระดาษเช็ดมือสำหรับใช้ในห้องน้ำ 
ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว 
ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  ที่  มท  0808.2/ว  1 0 9 5
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

       
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณ รายจ่ ายป ระจำ ปี ขอ งองค์ก รปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 150,000 บาท
เพ่ื อจ่ าย เป็น ค่าน้ ำมัน เบน ซิน  ดี เซล  น้ ำมัน เค ร่ืองสำห รับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และห นั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

 

      
วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด - เปิดแก๊ส, มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์
ไฟฟ้าฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,335,390 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
ประปาหมู่บ้าน ถนนคนเดินสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับ
แจ้งให้ชำระหน้ี 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานฯลฯ โดยถือปฏิ บัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การ
เบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเม่ือได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 80,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์
สำนักงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 

 

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลั ก ษณ ะ ค่ า ใ ช้ ส อ ย  วั ส ดุ  แ ล ะ ค่ าส า ธ า ร ณู ป โภ ค แ ล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง 
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี  

  
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 119,490 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าบริการเพ่ือทำเว็บไซด์ 
(Web Site) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ค่าระบบส่ือสารการใช้
วงจร DSL VPN สำหรับใช้เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของงานทะเบียนราษฎรเป็นรายเดือน ค่าเช่าวงจรส่ือสารข้อมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบส่ือสารอ่ืนๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่  27 เมษายน  2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 
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     ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้ 15,900   บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ ค่าเช่า

พ้ืนที่  E-Service ค่ าธรรมเนียมการยื่นขอและรักษาบัญ ชีรับรอง 
Line Official เทศบาลตำบลสันกำแพง และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็น
รายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 

 

    
งบลงทุน รวม 133,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,300 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ค่าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง จำนวน 47,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ มี USB Port 
SD Card MP3 มีวิทยุ AM/FM มีระบบป้องกัน (Overload Protection) 
ตอบสนองความถี่ 20 Hz - 20 KHz จำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 23,500 บาท
งบประมาณ 47,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว
เพ่ือใช้สำหรับใช้ประจำเสียงตามสายของหมู่บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล
แช่ช้าง และบ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง
ที่ 305/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาท่ีมีการจำหน่าย
ในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

      
  

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  

จำนวน 15,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 7,500 บาท
งบประมาณ 15,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนัก
ปลัดเทศบาลและห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันกำแพง โดยจัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 25634 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 50 

 

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 15,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 15,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
ประจำสำนักปลัดเทศบาล โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 ข้อ 52 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7,500 บาท

   เพ่ื อจ่ าย เป็น ค่าจัด ซ้ือ เค ร่ืองสำรองไฟ ฟ้ า  ขนาด  800 VA จำนวน  3
เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท งบประมาณ 7,500 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจำสำนักปลัดเทศบาลทดแทนเคร่ืองเดิมที่ชำรุด และใช้ประจำห้อง
ประชาสัมพันธ์ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 25634 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ข้อ 62 

 

     
 ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จำนวน 3,200 บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จำนวน 1 

เคร่ือง งบประมาณ  3,200 บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนัก
ปลัดเทศบาลทดแทนเคร่ืองเดิมที่ชำรุด โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 25634 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 61 
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
  ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ โฟเมก้า ขาว/ขาโครเมียม ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. จำนวน 38,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ โฟเมก้า ขาว/ขาโครเมียม ขนาด 180 x 60 x 75 

ซม. จำนวน 20 ตัวๆ ละ 1,900 บาท งบประมาณ 38,000 บาท ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ มีกำหนดไว้ในบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้สำหรับประจำห้องประชุม
เทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะ
ดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 305/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน   

 

     
 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก บานทึบ จำนวน 7,600 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด ซ้ือตู้ เห ล็ก  บานทึบ  จำนวน  2 ตู้ๆ  ละ  3,800 บาท 
งบประมาณ 7,600 บาทครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้
สำหรับจัดเก็บเอกสารของทางราชการของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอ
จัดหานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่
305/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายใน
ท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน  
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งานบริหารงานคลัง รวม 9,366,200 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 5,621,300 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,621,300 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,464,200 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เกี่ ยวกั บอั ตราเงิน เดื อน  ฯลฯ  (ฉบั บที่  5) ลงวันที่  3 มี นาคม  2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
ให้พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังเดือน
ละ 5,600 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท 
จำนวน 3 ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 296,900 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
ค่าจ้างประจำ ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2561 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,605,800 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

   
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 66,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

งบดำเนนิงาน รวม 3,186,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 522,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 200,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 192,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 90,000 บาท

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ      
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,310,000 บาท      

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 115,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 95,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค       

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ

เทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต จัดทำแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

    ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท
    เพ่ือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่าเล้ียงรับรองในการ

ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

      
  1) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
    เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า เล้ี ย ง รับ รอ งใน ก ารป ระ ชุมคณ ะกรรมก ารห รือ

คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ซ่ึงเข้าประชุม 
ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆและค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 
0808 .2 /ว  0766  ล ง วันที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2563  เ ร่ื อ ง  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

      
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   จำนวน 630,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 60,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น การคัดลอกข้อมูล การจัดทำแผนที่แม่บท การสำรวจข้อมูล
ภาคสนามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง และเป็น
ปัจจุบัน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น
เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ . 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 44
ลำดับที่ 12    
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นการจูงใจแก่ผู้เสียภาษี จำนวน 20,000 บาท

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพ่ือเป็น
การจูงใจแก่ผู้เสียภาษี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ . 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 45 
ลำดับที่ 13  

   โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยภาพถ่าย
ทางอากาศ 

จำนวน 300,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยภาพถ่ายทางอากาศที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.3/ว 3431 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3   
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,560,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด ยานพาหนะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่  27 เมษายน  2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

ค่าวัสดุ รวม 309,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down)  ลำโพง ไมโครโฟน  ขาตั้ ง
ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ น้ำดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปีขององค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

      
  

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 40,000 บาท
เพ่ื อจ่ ายเป็ น ค่ าน้ ำมั น เบนซิ น  ดี เซล  น้ ำมั น เค ร่ืองสำห รับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม เทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท      
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ในการติดต่อราชการ การแจ้งและรับ
รายได้ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของงานพัฒนารายได้ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเม่ือได้รับ
แจ้งให้ชำระหน้ี

 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของงานการเงินและบัญชีและ
งานพัฒนารายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลั ก ษณ ะ ค่ า ใช้ ส อ ย  วั ส ดุ  และค่ า ส าธารณู ป โภ ค  แล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง 
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี

      
  ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 5,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ เซิฟเวอร์ ขนาด 20 GB และค่าธรรมเนียมที่

เก่ียวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี
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งบลงทุน รวม 558,900 บาท      
  

ค่าครุภัณฑ์ รวม 558,900 บาท      
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

      
   

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน 57,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับ
ระดับ 3 ช้ิน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จำนวน 10 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท งบประมาณ 57,000 บาท ใช้สำหรับ
จัดเก็บเอกสารของทางราชการ งานการบัญชีและพัสดุ กองคลัง โดยจัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ข้อ 10.14.1 

 

      
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18,900 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงานกลางเบาะหนัง ขนาด 57 x 62 x 
90 - 102 ซม . จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท และขนาด 62 x 73 x 
98 - 108 ซม. จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท และเก้าอี้สำนักงานหนัง
เทียม ขนาด 62 x 74 x 111 - 120 ซม. จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
รวมงบประมาณ 18,900 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารงานคลัง เพ่ือทดแทนของเดิมที่
ชำรุด ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำส่ังเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ที่ 306/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาท่ีมี
การจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน

      
   ค่าจัดซ้ือโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 153 x 762 x 759 ซม. จำนวน 8,200 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 153 x 762 x 

759 ซม. จำนวน 1 ตัวๆ ละ 8,200 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารงานคลัง เพ่ือทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการ
ด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดย
คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตาม
คำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 306/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
ได้สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน
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   ค่าจัดซ้ือเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 19,300 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายเอกสาร

คร้ังละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 
4 มิลลิเมตร จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 19,300 บาท เพ่ือใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานประจำกองคลัง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 10.3.1 

 

 
 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์  
    
   ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) จำนวน  1 เค ร่ือง งบประมาณ  4,000 บาท  มีความ
จำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ในปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ 
กองคลัง ในการออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลผู้เสียภาษี โดยจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 42 

 
 
 
 
 

 

      
   ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 60,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 30,000 
บาท งบประมาณ 60,000 บาท มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว 
เพ่ือใช้ในปฏิบัติงานประจำกองคลัง งานจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-gp และ
งานการเงินและบัญชีในระบบ e-laas โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 8 

 
 
 
 

 

      
   ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 130,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จำนวน 1 เคร่ือง 

งบประมาณ 130,000 บาท มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลฐานภาษีของประชาชนระบบดิจิตอล
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน GIS พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ 
และฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ระบบ GIS) ประจำ
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 ข้อ 1 
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 261,500 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

 
 



 
 
 
•  แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

งานเทศกิจ รวม 543,500 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 458,500 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 458,500 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 315,800 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณ ะกรรมการพ นักงาน เทศบาลจั งห วัด เชีย งให ม่
เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม
2559 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน จำนวน 22,700 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การให้พนักงานเทศบาลฯลฯ 
ได้ รับเงินเพ่ิ มการครองชี พช่ั วคราว (ฉบั บที่  2) ลงวันที่  13 สิ งหาคม 2558 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 
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งบดำเนินงาน รวม 85,000 บาท
     

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
      

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 35,000 บาท      

    ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ 

หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

       
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงป้าย วัสดุอุปกรณ์สำหรับปิดป้ายประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ  ให้ มี ค วาม เป็ น ระ เบี ยบ เรียบ ร้อย  โดยถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิ จารณ างบป ระม าณ รายจ่ ายป ระจำปี ที่ เบิ ก จ่ าย ใน ลั กษณ ะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาน
ดำ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯเพ่ือใช้ในงานเทศกิจ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ีสายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์   เข็มขัด
นิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 10,000 บาท    

เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าน้ ำมั น เบนซิ นดี เซล  น้ ำมั น เค ร่ือง สำห รับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายป ระจำปี ขอ งอ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

      
  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 

กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั รวม 5,052,300 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 2,717,500 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,717,500 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 363,300 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกั บอั ตราเงิน เดื อนฯลฯ  (ฉบับที่  5) ลงวันที่  3 มี นาคม  2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 630,700 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจำตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เร่ือง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,627,450 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่ วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก .จ . ,ก .ท . และ ก .อบต . 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ
ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง  

 

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,050 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 
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งบดำเนนิงาน รวม 1,630,000 บาท      
  

ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท      
  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 50,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.ที่ได้รับคำส่ังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เร่ือง สิทธิและสวัสดิการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ      

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนั ง สือ  ที่  มท  0809 .3/ว  4522 ลงวันที่  9  สิ งหาคม  2559 
เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

      
  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท      
  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 680,000 บาท      

    ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 670,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวนิล ค่าจัดทำสติกเกอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์

การดำเนินกิจกรรมงานหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

        

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 240,000 บาท
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก อปพร.
ที่ได้รับคำส่ังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ .ศ. 2555 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุมการฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

      
   

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ จัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทบทวนปรับปรุงแผนฯ และฝึกซ้อมแผนฯ ให้
เป็นไปตามรูปแบบและแนวทางท่ีกำหนด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างวินัยและความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้ง และป้ายเตือนบริเวณจุดเส่ียง
ป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจัดเวทีประชาคม
ในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเส่ียงในชุมชน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขบริเวณ
จุดเส่ียง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.5/1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือที่ 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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในที่โล่ง จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน 
การเผาในที่โล่ง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0891.4/ว 212 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

จำนวน 20,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย
เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ิมทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ 
เพ่ิมทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย ทุก 3 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4 

 

      
   โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย  จำนวน 60,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในเบ้ืองต้นที่ได้รับความ

เดือดร้อนเฉพาะหน้าด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลัง
เกิดภัยฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1 

 

      
   โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง จำนวน 50,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 

หลักสูตรจัดตั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 

 

ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม 
กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่แห้ง  เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down) ลำโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้ ง
ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษทิชชูห้องน้ำ ที่นอน ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำจานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน 
กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่  มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

      
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณ รายจ่ ายป ระจำ ปี ขอ งองค์ก รปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      
      
      



      หน้า 46/140
        

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 200,000 บาท    
เพ่ื อจ่ าย เป็น ค่าน้ ำมัน เบน ซิน  ดี เซล  น้ ำมัน เค ร่ืองสำห รับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และห นั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

      
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติการดับเพลิง เช่น ชุดหมี เส้ือกั๊ก
สะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ เพ่ือสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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  วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สลิง ผ้าใบ ตัวเซฟ เชือกโรยตัว ท่อดูดน้ำ 
หัวฉีดน้ำ สายดับเพลิง หัวต่อ ข้อต่อเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

จำนวน           70,000   บาท

       
วัสดุจราจร จำนวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ แผงกั้นจราจร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 
วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น แถบกั้นเขตห้ามเข้าสะท้อนแสง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

      
 งบลงทุน รวม 704,800 บาท

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 704,800 บาท

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

ค่าจัดซ้ือเครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน  จำนวน 140,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจส่วนบุคคลและอุปกรณ์ครบชุดพร้อม
ใช้งาน จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 140,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ที่ ไม่ มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำส่ังเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ที่ 305/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาท่ี
มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่  5   
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  ครุภัณฑ์การเกษตร  
    
   ค่าจัดซ้ือไดโว่สูบน้ำ  จำนวน 26,700 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไดโว่สูบน้ำ ขนาด 2 น้ิว กำลังไฟ 750 วัตต์ ปริมาณ
น้ำ 333 ลิตรต่อนาที ส่งสูง 12 เมตร จำนวน 6 เคร่ืองๆ ละ 4,450 บาท
งบประมาณ 26,700 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 305/2565 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 

 

      
   ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จำนวน 35,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบบเชือก
สตาร์ท ขนาดเคร่ืองยนต์ 5.3 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ 72.2 ซีซี แผ่น
บังคับโซ่ 25 น้ิว ขนาดโซ่ 3/8 น้ิว RSC3 น้ำหนักเฉพาะตัวเคร่ือง 6.2 
กิโลกรัม พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ  35,000 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำส่ังเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ที่ 305/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาที่
มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3   

 

     
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
    
  ค่าจัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 48,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์   
   ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 

ก้อน  เสายาง และเหล็กพับ  จำนวน  4 เค ร่ืองๆ  ละ  12,000 บาท 
งบประมาณ 48,000 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 7.1.1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4  
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์  
     
  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  จำนวน 10,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด ซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 10,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 25634 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 51 

 

     
  ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จำนวน 3,200 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จำนวน 1 

เคร่ือง งบประมาณ 3,200 บาท เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุดสำหรับการ
ปฏิบัติงานประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 25634 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 61 

 

     
  ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเส่ียงภายในเขตเทศบาลตำบล

สันกำแพง  
จำนวน 441,900 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ภายนอกอาคาร Dahua DH-PC-IPC-HFW2231S-S-S2 ประกอบด้วย 
ตู้กันน้ำภายนอก CCTV มี Breaker 20 Amp+PLUG, Switch Hup Poe 
4 Port, อุปกรณ์  Media Converter 100/1000 Base-FX SC-Simplex 
Type A-Type B, สาย Fiber ขนาด 6 CORE ADSS (รุ่นใหม่), สาย LAN 
CAT6 OUTDOOR มีสลิง FOR CCTV, Closure 12 Core ชุดเช่ือมสายไฟ
เบอร์ , ตู้ กัน น้ำภายนอก  Breaker กันดูด  20 Amp+PLUG GROUND 
สำหรับมิเตอร์ 5A, มิเตอร์ขนาด 5 Amp รวมค่าธรรมเนียมขออนุญาตจาก
การไฟฟ้า, สายเมนต์สำหรับมิเตอร์, เคร่ืองสำรองไฟขนาด 800 VA, 
เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 6 เมตร พร้อมค่าแรงเดินสายและเชื่อมระบบ 
บริเวณจุดเส่ียงภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน  9 จุด 
งบประมาณ  441,900 บาท  โดยจัดหาตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 62 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 305/2565
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด 
จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 6 

 



 
 
 

•  แผนงานการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา      

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 16,930,850 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 3,126,950 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,126,950 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,067,050 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร ื ่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
พระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาท่ี
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
เทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าตอบแทนรายเด ือนประจำตำแหน่ง ผู ้อำนวยการ
กองการศึกษา เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย 
เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 841,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มที่จ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 
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เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั ่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

 
งบดำเนนิงาน รวม 1,046,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 193,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 114,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ 
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 29,800 บาท
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  

เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือ ที ่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่ 9 สิงหาคม 2559 เรื ่อง 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 537,200 บาท      
  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 277,200 บาท      
   

 ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 277,200 บาท    
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไว้ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

      
  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท
    เพ่ือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่าเล้ียงรับรองในการ

ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

      
  1) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
    เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ า เล ี ้ ย งร ับรองในการประช ุมคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าประชุม 
ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆและค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 
0808.2/ว  0766 ลงว ันท ี ่  5 ก ุมภาพ ันธ ์  2563 เร ื ่ อง  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 250,000 บาท
        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท    
เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้า
รับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 

      
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา
    ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล
    เทศบาลตำบลสันกำแพง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ฯลฯ
    ที่จัดโดยส่วนราชการและหน่วยงานอื่นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า 
    ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2557 

 

        
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท    

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด 
ประกวดทักษะ การแสดงนิทรรศการและการแสดงต่างๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ เป็นค่าจัดซื้อของเล่น ตุ๊กตา ของขวัญ รางวัล ขนม ลูกโป่ง อาหาร 
เครื่องดื่ม ป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์เด็กเล่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
ในการจัดเตรียมงาน สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9   
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท      
  

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษต่างๆ ตะแกรง ชั้นวางเอกสาร
กุญแจ แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด   ป้าย ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงกั้นห้อง (Partition) เครื่อง
เขียน สมุด ซองจดหมาย คลิปบอร์ด สิ่งพิมพ์ ธงต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น สายไฟ สายไมล์ สายลำโพง หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 
แบตเตอรี่แห้ง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์
หม้อแปลงไฟฟ้า ไมล์ลอย เครื่องชาร์ท ถ่าน ลำโพง ลำโพงสนาม ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องเล่นดีวีดี พัดลม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ 
กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำดื่ม ถ้วย จาน 
ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ ถาด น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการงานกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เลื่อย เครื่องเจียร์ 
เคร่ืองตัดเหล็ก ไขควง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ ่ ายประจำป ีขององค ์กรปกครองส ่ วนท ้อ งถิ่ น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าเขียนป้าย เชือก ค่าล้างอัดรูป 
แฟลช เลนส์ ขาตั้งกล้องฯลฯ เพ่ือใช้ในงานกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง และการประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD/CD-RW ดิสก์เก็ต แผ่นโปรแกรมต่าง ๆ ค่าตลับผง
หมึก คีย์บอร์ด เม้าส์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการ
กองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
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งบลงทุน รวม 679,400 บาท      

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 679,400 บาท
    
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์  
    
      ค่าจ ัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 

    ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 17,000 บาท

         เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ าจ ัดซ ื ้ อ เคร ื ่ องคอมพ ิว เตอร์  สำหร ับงานสำน ักงาน 
       *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว) จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ 
       17,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา โดยจัดหา 
       ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
       คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
       ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 6 

 

     
       ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานจำนวน 

1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำกอง
การศึกษา โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 11 

  

     
    ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 4,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการ
ปฏิบัต ิงานประจำกองการศึกษา โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 42 

  

    
  ครุภัณฑ์สำนักงาน  
     
   ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 11,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ

ระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 
2 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท งบประมาณ 11,400 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 10.14.1 
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   ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 8,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ

กว้างตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 1 ชุดๆ งบประมาณ 8,000 บาท 
เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ของกองการศึกษา โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 10.13 

 

      
   ค่าจัดซ้ือชุดโซฟาแบบบุนวม พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 16,700 บาท
    เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุดโซฟาแบบบุนวม พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย 

โซฟา 3 ที ่น ั ่ง ขนาด 185x87x85 ซม. สีหนังดำ โซฟา 1 ที ่น ั ่ง ขนาด 
78x87x85 ซม. สีหนังดำ โต๊ะกลางขนาด 110x65x42 ซม. กระจกขาไม้ 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 16,700 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการ
จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ภาคสนามประจำกองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและ
ราคาของครุภัณฑ์ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 
1 สิงหาคม 2565ได้สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 

 

      
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
        ค่าจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด   

      จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 น้ิว 
จำนวน 45,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง
งบประมาณ 45,000 บาท เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา
ของกองการศึกษา โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 5.4.6 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 8 

 

   
     ค่าจัดซ้ือขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 น้ิว)   จำนวน 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 นิ้ว) ความสูง 225 ซม. 
ความกว้าง 63 ซม. ยาว 110 ซม. จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 9,900 บาท 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต ่ม ีความจำเป ็นต ้องใช้ในการดำเน ินก ิจกรรมด ้านการศ ึกษาของ 
กองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการ
ด ้ วยความประหย ั ด  จ ึ ง ขอจ ั ดหานอกราคามาตรฐานคร ุภ ัณฑ์  
โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ 
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 9 
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  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
        

   ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 51,400 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 

จำนวน 1 คัน งบประมาณ 51,400 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำ
กองการศึกษา โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ขอ้ 8.8.3 

 

        

   ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการชนิด 4 ล้อ จำนวน 500,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการชนิด 4 ล้อ 

ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งปกติ ไม่รวมคนขับและคนนั่งด้านซ้ายคนขับ 
เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1800 ซีซี ระบบ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 
500,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ของกองการศึกษา ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำส่ัง
เทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคา
ที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 10 

 

       
งบเงินอุดหนุน รวม 12,078,500 บาท

     

เงินอุดหนนุ รวม 12,078,500 บาท
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 12,078,500 บาท

1) อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบล 
สันกำแพง 

ตั้งไว้ 11,881,800 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน 
จำนวน 200 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เร ื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 85 
ลำดับที่ 12   
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โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง
 

    
 (1) โรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน   9,550,800  บาท    
 (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง จำนวน   760,200    บาท    
 (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย จำนวน   516,600    บาท    
 (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง จำนวน     226,800   บาท    
 (5) โรงเรียนวัดทรายมูล จำนวน     201,600    บาท    
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา

 
    

  (1) โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ จำนวน   625,800   บาท
     

2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งไว้ 196,700 บาท
เพื ่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 85 ลำดับที่ 13   
(1) โรงเรียนบ้านสันกำแพง 
      - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียน        
บ้านสันกำแพง จำนวน 47,000 บาท
(2) โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
      - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.เชียงใหม่ จำนวน 20,000 บาท
(3) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง 
      - โครงการอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา  จำนวน  22,500 บาท    
(4) โรงเรียนวัดบ้านน้อย 

 
    

      - โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีพ้ืนบ้าน
ภาคเหนือ จำนวน 27,200 บาท 

 

(5) โรงเรียนวัดสันโค้ง 
      - โครงการจัดทำและจัดหาวัสดุส่ือส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 
จำนวน 25,000 บาท 
(6) โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 
      - โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมืองและการ 
ตีกลองสะบัดชัย จำนวน  25,000  บาท 
(7) โรงเรียนสันกำแพง 
      - โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                
จำนวน  30,000  บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,866,110 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 4,028,350 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,028,350 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,766,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดคำซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที ่ 30 มิถุนายน 2565 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4//ว 2140 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2121 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)  

เงินวิทยฐานะ จำนวน 361,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ให้แก่ พนักงานครูของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง และพนักงานครู (ครูผู้ดูแลเด็ก) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ระดับชำนาญ
การพิเศษ คนละ 5,600 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง และคนละ 3,500 บาท 
ต่อเดือน จำนวน 7 ตำแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4//ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือ
รองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2121 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
และอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
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  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท
    เพื ่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มต่างๆ ของพนักงาน เงินค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง เดือนละ
5,600 บาท ต่อเดือนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4657 ลงวันที ่ 30 มิถุนายน 2565 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4//ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปด้านบุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 665,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4//ว 
2140 ลงวันที ่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา 
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2121 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
ถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
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เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 168,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง และพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4//ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2121 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลัง
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

 
งบดำเนนิงาน รวม 8,692,690 บาท

ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 3,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

 

ค่าใช้สอย รวม 2,671,180 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 924,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 924,000 บาท
เพ่ือเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการ
ทำสิ่งของต่าง ๆ  หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  จำนวน 1,747,180 บาท      
   

โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 20,000 บาท    
เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้งและกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับอนุบาล 3 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าของรางวัล ค่าเอกสารที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เตรียมงาน การจัดงานและค่าจัดทำสูจิบัตร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2  

 

 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 20,000 บาท

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
ของที ่ระลึก ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3  

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เช่น ค่าพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ
เกี ่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 80 
ลำดับที่ 1  
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โครงการพิธีเปิดอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิดอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ พิธี
ทางศาสนาค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7

 

   
โครงการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิดอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่ พิธี
ทางศาสนาค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8

 

   
โครงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย จำนวน 5,000 บาท
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเอง

ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดสันโค้งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4

 

   
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการทัศนศึกษา ดูงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างค่า
ของที่ระลึก เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1  
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 30,000 บาท
 เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝ ึ ก อบ รมขอ ง เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  พ .ศ .  2557 แล ะ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 10 

 

   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,452,180 บาท

เพ ื ่อจ ่ายเป็นเง ินสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่
ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กและโรงเร ียนในสังก ัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ .ศ . 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        

  
(1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำบลสันกำแพง
ตั้งไว้ 885,950 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
       - ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ WiFi)           จำนวน    7,200    บาท 
       - ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด อปท.                จำนวน  525,000   บาท 

     (อัตราม้ือละ 21 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน) 
       - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 212,500 บาท 

     (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน) 
       - ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา                     จำนวน 25,000 บาท 

     (คนละ 200 บาท/ปี) 
       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา                จำนวน 25,000  บาท 

     (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน) 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา              จำนวน  37,500 บาท 
     (คนละ 300 บาท/ปี) 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา   จำนวน 53,750 บาท 
     (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 82 ลำดับที่ 5 
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(2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว ตั้งไว้ 255,200 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 

 
    

   - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน 164,640 บาท
     (อัตราม้ือละ 21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน) 

 

    
   - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน  54,400 บาท
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี) 

 

       - ค่าหนังสือเรียน  จำนวน  6,400  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 

 

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน  6,400  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 

 

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  9,600  บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ปี) 

 

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  13,760  บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ปี) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 

 

(3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ตั้งไว้ 311,030 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
   - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 200,660  บาท 
     (อัตราม้ือละ 21  บาทต่อคน จำนวน 245 วัน)
   - ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก (รายหัว)  จำนวน 66,300 บาท
     (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)

       - ค่าหนังสือเรียน  จำนวน  7,800  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 

 

       - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน  7,800  บาท 
     (อัตราคนละ 200 บาท/ปี) 

 

       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  11,700  บาท 
     (อัตราคนละ 300 บาท/ปี) 

 

       - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  16,770  บาท 
     (อัตราคนละ 430 บาท/ปี) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7 

 
 

ค่าวัสดุ รวม 5,958,510 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นค่า
จัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม น้ำยาลบคำผิด กรรไกร ตรายาง เครื่อง
เย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เก้าอี้พลาสติก แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562



      หน้า 67/140
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ เช่น ไมโครโฟน โฟมไฟ โทรโข่ง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า แผงวงจร ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง ฯลฯ 
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  

 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,836,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
สันกำแพง เช่น จาน ถ้วย ช้อน ถาดหลุม แก้วน้ำ แปรงฟัน ยาสีฟัน 
น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด ผ้าเช็ดหน้า 
กระติกน้ำร้อน ขันน้ำ ผ้าห่ม เบาะ ที ่นอน หมอนหนุน ฯลฯ (จำนวน 
40,000 บาท)  
- ค่าอาหารเสริม (นม) (จำนวน 5,796,510 บาท)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ        
เด็ก ป.1 - ป.6 ในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง   
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 260 วัน 
     (1) โรงเรียนบ้านสันกำแพง  จำนวน   4,357,440  บาท    
     (2) โรงเรียนบ้านแช่ช้าง      จำนวน   346,834   บาท    
     (3) โรงเรียนวัดบ้านน้อย     จำนวน   235,693   บาท
     (4) โรงเรียนวัดสันโค้ง        จำนวน  103,475    บาท
     (5) โรงเรียนวัดทรายมูล      จำนวน    91,978    บาท
     (6) โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์         จำนวน 285,514   บาท
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 260 วัน
     (1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง  จำนวน 239,525   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260  วัน
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว  จำนวน 61,319     บาท
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง  จำนวน  74,732     บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 8 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2565 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แป้มพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ CD-ROM หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื ่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กวัดคำซาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

 
วัสดุการเกษตร จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เคียว ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลสัน
กำแพง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็น
รายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ 

 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท
เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็ นค ่ าน ้ ำประปาโรงเร ี ยนอน ุบาลเทศบาลตำบลส ั นกำแพง
ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กว ัดคำซาว และศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กว ัดส ันโค ้ ง ฯลฯ  
โดยถ ือปฏ ิบ ัต ิตามหน ั งส ือกระทรวงมหาดไทย ท ี ่  มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็น
รายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการติดต่อราชการต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง 
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 

 

 
งบลงทุน รวม 1,145,070 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,145,070 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ค่าจัดซ้ือเครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก ความจุ 50 ลิตร ตัวเคร่ือง
ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ระบบการกรอง 7 ขั้นตอน มาพร้อมด้วย
เทคโนโลยีป้องกันและฆ่าเชื ้อโรคด้วย UV และโอโซน แบบทำงาน
อัตโนมัติ พร้อมติดตั้งและขนส่ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 50,000 
บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับจัดกิจกรรมของในอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและ
ราคาของครุภัณฑ์ ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 
1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1
หน้าที่ 21 ลำดับที่ 16 
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  ครุภัณฑ์สำนักงาน  
      
   ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  

(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 20,000 บีทียู 
จำนวน 525,300 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 17 เครื่องๆ ละ
30,900 งบประมาณ 525,300 บาท ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสัน
กำแพง (ห้องขนาด 6 x 6 เมตร จำนวน 8 ห้องเรียน และห้องขนาด 2 x 6 
เมตร จำนวน 1 ห้องเรียน) โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 10.6.1 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับ
ที่ 17 

 

      
   ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  

(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 64,400 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,200 บาท
งบประมาณ 64,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยจัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ข้อ 10.6.1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 23 

 

      
   ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120x80x75 ซม. จำนวน 5,400 บาท
    เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อโต๊ะทำงานขนาด 120x80x75 ซม. สีเชอรี่/ดำ

จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 5,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอ
จัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 
326/2565 ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที ่มีการจำหน่ายใน
ท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 24  
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ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี จำนวน 14,670 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง ภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง จำนวน 3 ชุดๆ ละ 4,890 บาท งบประมาณ
14,670 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที ่ 1 
สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1
หน้าที่ 23 ลำดับที่ 26 

 

   
   

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง จำนวน 16,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 30 น้ิว

จำนวน 4 ตัวๆละ 4,000 บาท งบประมาณ 16,000  บาท ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ม ีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่ม ีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดกิจกรรมของในอาคารเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที ่ 1 
สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1
หน้าที่ 21 ลำดับที่ 15 

 

   
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 51,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  จำนวน 34 

ตัวๆละ 1,500 บาท งบประมาณ 51,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับ
การจัดกิจกรรมของในอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
สันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วย
ความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำสั่งเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที่มี
การจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่  21 ลำดับที่ 14 

 



    หน้า 72/140
    
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
   ค่าจัดซื้อเคร่ืองเสียงเคลื่อนทีพ่ร้อมไมโครโฟน จำนวน 21,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน มีเครื่องรองรับ

บลูทูธ MP3 USB ได้ มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีแบตเตอรี ่ใน
ตัวเครื ่องและสามารถชาร์จไฟบ้านได้ มีล้อลากสำ หรับเคลื ่อนย้าย
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 21,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้
สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ซึ่งสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหา
นอกราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนด
คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลสันกำแพง 
ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายใน
ท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 24  ลำดับที่ 28

 

      
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
   ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน

1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้า 6 ข้อ 9 

 

      
   ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว)   
จำนวน 17,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานการพิมพ์เอกสารและข้อมูลงานธุรการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพงโดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้า 4 ข้อ 6   
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   ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) 
จำนวน 8,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื ่องๆ ละ 4,000 บาท งบประมาณ
8,000 บาท สำหรับใช้ในการพิมพ์เอกสารของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและครุภัณฑ์พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 20 ข้อ 42

 

      
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
   ค่าจัดซื้อโทรทศัน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 
จำนวน 161,000 บาท

    เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จำนวน 7 
เครื่องๆ ละ 23,000 บาท งบประมาณ  161,000 บาท สำหรับติดต้ัง
ประจำห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพงโดยจัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ข้อ 5.4.3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1 หน้าที่ 22  ลำดับที่ 19 

 

      
   ค่าจัดซื้อโทรทศัน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 75 น้ิว 
จำนวน 45,000 บาท

    เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 75 น้ิว จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 45,000 บาท  สำหรับติดตั้งในห้องประชุม ในอาคาร
เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพงโดยจัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ
5.4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
หน้าที่ 22 ลำดับที่ 18 

 

      
   ค่าจัดซ้ือขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 น้ิว)   จำนวน 9,900 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 นิ้ว) ความสูง 225 ซม. ความกว้าง 63 

ซม. ยาว 110 ซม. จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 9,900 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตาม
คำสั่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 22  ลำดับที่ 20 
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   ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 36,600 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดหมุนได้ 360 องศา ความละเอียด

1920 x 1080 พิกเซล จำนวน 5 ตัวๆ ละ 7,320 บาท งบประมาณ 
36,600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ติดตั้งบริเวณอาคารเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดำเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของ
ครุภัณฑ์ ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที ่ 1 
สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 31 

 

      
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
      
   ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 102,800 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 

จำนวน 2 คันๆ ละ 51,400 บาท งบประมาณ 102,800 บาท สำหรับใช้ใน
การปฏิบัต ิงานประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ข้อ 8.8.3 

 

 



 
 
 

•  แผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข      

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสขุ รวม 8,311,740 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 6,891,240 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,891,240 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,747,760 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 97,860 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 01 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 เร่ือง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ือง ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพ่ิมสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาลและพนักงานส่วนตำบล และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 145,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท 
จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 3,500 บาท 
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ .ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสนักำแพง       
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 599,610 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจำ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก .จ. ,ก .ท . และ
ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และแผนอัตรากำลัง 
3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,736,810 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 564,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมสำหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิ บัติ งานที่ มี ลักษณะเป็นการเส่ียงภั ยต่อ สุขภาพ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับเงินเพ่ิมสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่ มีลักษณะเป็นการ
เส่ียงภัยต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 

งบดำเนนิงาน รวม 1,365,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ได้รับคำส่ังช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ มีภาวะพ่ึงพิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562       
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 176,000 บาท      
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 130,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

      
   

ค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา การบริการด้าน
สาธารณสุข สำหรับแพทย์ พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษสำหรับพยาบาล ค่าจ้างพิเศษ 
ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานให้แก่ 
เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3617 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2537 

ตั้งไว้ 46,000 บาท

 
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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ค่าใช้สอย  รวม 605,000 บาท   
 

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 425,000 บาท      
    

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ 370,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำส่ิงของต่างๆ ค่าจ้างพ่นยายุง

ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลฯ, ศูนย์ส่งเสริม
และบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี , ที่สาธารณะ 
การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริม
และฟ้ืนฟู ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

    
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตั้งไว้ 25,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการสำรวจ ตัวละ 6 บาทต่อปี ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
หนังสือด่วนที่ สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เร่ือง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

 

      
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดทำ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ จัดทำแผ่นพิมพ์
โปส เตอ ร์  ป้ ายประชาสัม พัน ธ์  ฯลฯ  โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 



      หน้า 79/140
       
  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

   เพ่ือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่าเล้ียงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

  

      
 1) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

   เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า เ ล้ี ย ง รับ รอ งใน ก ารป ระ ชุมคณ ะกรรมก ารห รือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ซ่ึงเข้าประชุม 
ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆและค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 
0 808 .2 /ว  0 766  ล ง วันที่  5  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 563  เ ร่ื อ ง  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

     
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  จำนวน 175,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 35,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการส่งเสริมและร่วมพัฒนาความรู้ อสม.แบบองค์รวม  จำนวน 25,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้ รณรงค์ ประชา 
สัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการควบคุมป้องกันโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพ แก่ อสม. แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชน เป็นค่าวัสดุ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
และเก่ียวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1  

 

โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้สัมผัส
อาหาร และตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำอุปโภคและบริโภค 
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานท่ี ค่าชุดตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหารและน้ำอุปโภคและบริโภคและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 60 
ลำดับที่ 2  

      
โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง จำนวน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการให้การพยาบาล ดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ให้ความรู้แก่ญาติและผู้ดูแล ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง เยี่ยมบ้าน เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง 
และค่ าใช้ จ่ ายอื่ นที่ จำเป็ นและเกี่ ยวข้ องฯลฯ โดยถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 
62 ลำดับที่ 5  

     
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ    วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม การสำรวจประชากรสัตว์เล้ียง กิจการการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3  
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท      
  

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว 
กระดาษไข วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมายต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ เบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดินลูกรังหินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัด นิรภัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์และยา วัสดุอุปกรณ์ในการ 
รักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลทั้งในและนอกสำนักงานและเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซ้ือน้ำยากำจัดกล่ิน น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายอะเบท น้ำยา
กำจัดยุงลาย ยาคุมกำเนิด สารดับกล่ิน อีเอ็ม สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่  มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

        
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด ซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ตลับผงหมึก  สำหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท  
ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท

 
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบ้านพักพนักงานโรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 
สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 

 

      
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา บ้านพักพนักงาน โรงฆ่าสัตว์ สุสานสันติวัน 
สวนสาธารณะ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชนวัดโรงธรรม
สามัคคี ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อไดรั้บแจ้งให้ชำระหน้ี 

       
งบลงทุน รวม 55,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน  

   ค่าจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู จำนวน 19,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 3 มีมือจับ มีราวแขวนเส้ือ พร้อมกระจกเงา
ช่องละ 1 บาน มีแผ่นช้ัน ช่องละ 2 แผ่น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท งบประมาณ 
19,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการ
ด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สืบราคาท่ีมี
การจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 
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  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
       
   ค่าจัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 36,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอร่ี 1 ก้อน 
เสายาง และเหล็กพับ จำนวน 3 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท งบประมาณ 
36,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพในการสื่อสาร รับ-ส่ง ข้อมูล
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินในงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ข้อ 7.1.1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 7 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,783,000 บาท      

 งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
      
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 480,000 บาท
      
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      
  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      
งบดำเนนิงาน รวม 863,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 845,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 845,000 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จำนวน 45,000 บาท
เพ่ือจ่ าย เป็น ค่าใช้จ่ ายในการอบรมให้ความ รู้  ส่ือประชาสัมพัน ธ์  
แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก  โรคติดต่อ 
โรคติดเช้ือตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อ แก่ อสม. ผู้นำชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ และพระภิกษุสงฆ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 6        
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โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และการแจกเอกสารแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ แก่ อสม . ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป แกนนำสุขภาพ 
เยาวชน และพระภิกษุสงฆ์ การออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 7 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และการแจกเอกสารแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก แก่ อสม . ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป แกนนำสุขภาพ 
เยาวชนและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับ
ที่ 1  

   โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล จำนวน 720,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารและจัดระบบการแพทย์

ฉุกเฉินประจำตำบล ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดซ้ือวัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติการ ค่าวัสดุ
การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชน ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2562 หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 
และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่
3 ลำดับที่ 2  

 

 

        

   โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข จำนวน 20,000 บาท
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด-19) เป็นค่าอาหาร  วัสดุ
อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 9  
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      ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
        
      วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 8,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดผู้ปฏิบัติงานหรือเคร่ืองแบบตามมาตรฐานแพทย์ฉุกเฉิน

ของเจ้าหน้าที่เพ่ือสวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ จำนวน 4 ชุด 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

   
      ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
       ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ในการติดต่อราชการในการปฏิบัติงานบริการ

             การแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
            ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
            ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
            ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
            ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
            0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
            ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี 

 

  
งบเงินอุดหนุน  รวม 440,000 บาท

เงินอุดหนนุ  รวม 440,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 440,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 22 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 66 
ลำดับที่ 13 
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หมู่บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท

     - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำแพง 

 

     - โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเส้า หมู่ 1
ตำบลสันกำแพง  

 

      - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
(ศูนย์เพ่ือนในวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรรณวดี บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง 

 

หมู่บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 

 

หมู่บ้านเหล่า หมู่ 3 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

ตำบลสันกำแพง   
 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง   

 

     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล
สันกำแพง  

 

หมู่บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านคำซาว หมู่ 4 

ตำบลสันกำแพง 
 

     - โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง  
     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 
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หมู่บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบล
สันกำแพง 

 

     - โครงการควบคุมโรคมาลาเรียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบล
สันกำแพง 

 

หมู่บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง   
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง 
 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่   บ้านสันเหนือ หมู่ที่  6 ตำบล
สันกำแพง 

 

หมู่บ้านกาด หมู่ 7 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านกาด หมู่ที่ 7

ตำบลสันกำแพง  
 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านกาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านกาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง 

 

หมู่บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง 
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง

 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง 

 

หมู่บ้านสันใต้ หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง 
 

     - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบล
สันกำแพง 
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หมู่บ้านสันไร่ หมู่ 10 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง 
 

     - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง

 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง  

 
    

หมู่บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 

(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านน้อย หมู่ 11
ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง 

 

หมู่บ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง จำนวน 3  โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 

 

     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 

 

หมู่บ้านดอนมูล หมู่ 1 ตำบลทรายมูล จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล
 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล 

 

     -โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล 

 

หมู่บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ตำบลทรายมูล จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กบ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 

ตำบลทรายมูล
 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล

 

     - โครงการควบคุมหนอนพยาธิ บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล
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หมู่บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลทรายมูล จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล  

 

     - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล 

 
    

หมู่บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ตำบลทรายมูล จำนวน 4 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่เชิงรุกในชุมชนบ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 

ตำบลทรายมูล 
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 

 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง บ้านสันโค้ง
เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 

 

หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล 
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล  

 

     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล  

 

    
หมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ตำบลทรายมูล จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล

 

     - โครงการควบคุ มโรคหนอนพยาธิ  สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล 

 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล 

 

หมู่บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านทรายมูล 

หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล 
 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล  

 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล 
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หมู่บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง
 

     - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6  ตำบลแช่ช้าง

 

     - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER One 
(ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6  ตำบลแช่ช้าง 

 

    
หมู่บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 

 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7  ตำบลแช่ช้าง 

 

     - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7  ตำบลแช่ช้าง 

 

หมู่บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี ตั้งไว้ 20,000 บาท
     - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8

ตำบลแช่ช้าง 
 

     - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง

 

     - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง 

 

 
 



 
 
 
• แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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แผนงานสังคมสงเคราะห์      

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 162,400 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 162,400 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 162,400 บาท      

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 112,400 บาท
    
    ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 112,400 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ      จำนวน ,000   50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน  
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

จำนวน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เคร่ืองอุปโภค และบริโภคให้แก่ราษฎรท่ียากจนและ
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เช่น คนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีอาชีพ ขาดญาติคอยดูแล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1  
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   โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20,000 บาท
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ
สุขในสังคม มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ ย ากไร้  ผู้ ด้ อย โอกาส  ผู้ ไ ร้ที่ พ่ึ งฯลฯ  โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 
67 ลำดับที่ 2  

 

 



 
 
 

•  แผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน      
      

งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 70,000 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท      
  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 20,000 บาท

    ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 
เช่น จ้างเหมาตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

      
  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือสารเคมีที่ใช้ในการ
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ริมแม่น้ำ ลำคลอง สระน้ำริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภท
ต่างๆ พันธ์ุสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น ใบมีด 
เชือก กะลามะพร้าว ดินดำ กระถาง เพาะพันธ์ุ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก 
ตาข่ายป้องกันแดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 9,932,000 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 9,932,000 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 8,830,000 บาท      
  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 8,720,000 บาท      

    ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,650,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำส่ิงของต่างๆ ค่าจ้างพ่นหมอกควัน

ยากำจัดยุง ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาล,
ที่สาธารณะ การปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟู , ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ / ชุมชน
วัดโรงธรรมสามัคคี ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

  

     ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ  ตั้งไว้ 7,050,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ ค่าจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะท่ีศูนย์

การเรียนรู้ การจัดการขยะแบบครบวงจร หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกำแพงและนำ
ขยะไปกำจัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.2562 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจา่ยในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

  

     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดทำเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ จัดทำแผ่นพิมพ์
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  จำนวน 110,000 บาท
       

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 70,000 บาท    
เพ่ื อจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ ายในการประชุมอบรมให้ความ รู้  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ เร่ืองการลดการใช้ คัดแยกขยะ ดำเนินการชุมชนปลอดขยะ 
การนำขยะไปใช้ประโยชน์ และหลีกเล่ียงการบริโภคโดยไม่จำเป็น ให้แก่ 
ชุมชน หน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายชุมชน สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ 
การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับแกนนำในชุมชน เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหาร 
ค่าจัดซ้ือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ค่าศึกษาดูงาน ค่านิเทศติดตามงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1  

 

 
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาส่ิงแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียน เยาวชน  
แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ อสม. อถล. และประชาชนท่ัวไป เร่ืองการดูแล
รักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อม การจัดการน้ำเสีย การประหยัดน้ำ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์การวางแผนการดำเนินงานจัด
กิจกรรมร่วมกับองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ฯลฯ ค่าตอบแทนแกนนำในชุมชน เพ่ือร่วมรณรงค์
ค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดลำน้ำ
เช่น จอบ มีด คราด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2 

ค่าวัสดุ รวม 1,055,000 บาท
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ เบรกเกอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถุงขยะ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

      
  

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

    
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 140,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี สายไมล์ น๊อตสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เข็มขัดนิรภัย ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณ รายจ่ ายป ระจำ ปี ขอ งอ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 700,000 บาท

เพ่ือจ่ ายเป็น ค่าน้ำมันเบนซิน  ดี เซล  น้ ำมันเค ร่ือง สำหรับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และห นั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือสารเคมีที่ใช้ในการ
ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม สวนสุขภาพ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ริมแม่น้ำ ลำคลอง สระน้ำริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์ุดอกไม้ พันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ต่างๆ ปุ๋ยประเภทต่างๆ 
พันธ์ุสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำอุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 
กะลามะพร้าว ดินดำ กระถางเพาะพันธ์ุ อิฐ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ตาข่ายป้องกัน
แดด สปริงเกอร์ จานพรวน หน้ากากป้องกันก๊าซพิษฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอ่ืนที่ใช้ในกิจการโรงทำปุ๋ยหมัก ลานขนถ่ายขยะ 
หรือกิจการสาธารณสุข เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเช่ือมแก๊ส
หัววาล์วปิด - เปิดก๊าซ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท      
  

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์กำจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่  27 เมษายน  2565 เร่ือง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้
ถือว่าเป็นรายจา่ยเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี

 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์กำจัดขยะของเทศบาล โรงเรือนปุ๋ยหมัก 
สวนสาธารณะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลั ก ษณ ะ ค่ า ใ ช้ ส อ ย  วั ส ดุ  แล ะค่ า ส า ธ า รณู ป โภ ค แ ล ะ ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เร่ือง 
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ี      

  
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานศูนย์เรียนรู้การกำจัดขยะของเทศบาล 
ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์
สำนักงานและอิน เตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยถือปฏิ บัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2563 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเม่ือได้รับแจ้งให้ชำระ
หน้ี 

   

 



 
 
 
•  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง   

ของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,229,870 บาท      

 งบบุคลากร รวม 2,245,070 บาท
      
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,245,070 บาท
      
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,973,600 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

 

      
  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 

เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 
2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 253,470 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และก.อบต. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      
งบดำเนนิงาน รวม 937,800 บาท

  ค่าตอบแทน รวม 94,800 บาท
      
  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 34,800 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจำท่ีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภท
และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

       
ค่าใช้สอย รวม 843,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ      จำนวน , 843,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมสัมมนาในการดำเนินการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ภายในเขตเทศบาลทั้ง 23 ชุมชน 
และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน โดยนำข้อมูลมาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินความพอใจต่อการดำเนินงานของ
เทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2  

ค่าใช้จ่ายกิจการจัดตั้งลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชน โครงการหน่ึงตำบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกำแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม"

จำนวน 450,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งลานค้าชุมชน
ตลาดนัดชุมชน เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม, 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกำแพงสานศิลป์ 
ถิ่นหัตถกรรม" ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3  
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โครงการสำรวจข้อมูลที่จำเป็นของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นของเทศบาล
แก่ผู้นำชุมชน, กรรมการชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน อสม. นักเรียนนักศึกษา 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1  

 

      
   

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จำนวน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด 
การปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตำบล ประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
โดยดำเนินงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
0810.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 , หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 
1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 , หนังสือที่ มท 0810.6/ว 334 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 , หนังสือที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม  2562 และหนังสือที่  มท  0816.3/ว 1331 ลงวันที่  1 
พฤษภาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1  
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โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง 

จำนวน 30,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 
มท  0891 .4/ว  2502 ลงวันที่  20 สิ งหาคม  2553 และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 69 ลำดับที่ 4  

 

      
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเส่ียง (ลูกจ้าง) เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

จำนวน 13,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเส่ียง (ลูกจ้าง) 
ของเทศบาลตำบลสันกำแพง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 
กรกฎ าคม  2557 และห นั ง สื อ  ที่  มท  0810.3/ว  2378 ล ง วันที่  3 
พฤศจิกายน 2558 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2566 - 2570) หน้าที่ 68 
ลำดับที่ 2 

  
   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯโดยถือปฏิบัติปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5  

 

 
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 80,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการฝึกอบรมอาชีพและเสริมสร้างวิชาการ 
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัว 
การเล้ียงสัตว์ไว้เป็นอาหาร การอบรมทำน้ำยาล้างจาน การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ 
แก่ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1  
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   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน 80,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี โดยการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทำกิจกรรม โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่  10 
ลำดับที่ 1 

 

      

 งบลงทุน รวม 17,000 บาท
      
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
      
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์  
      
   ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 17,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 17,000 บาท 
เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 6 

 

      
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนนุ รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพงตามโครงการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพ่ือเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันกำแพง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอสันกำแพง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสืออำเภอสันกำแพง ที่ ชม 1318/ว 2754     ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7  



 
 
 
•  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 742,850 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 515,000 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท      
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   จำนวน 465,000 บาท      
   

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ การส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการรวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 4
ลำดับที่ 1   

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 150,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง
"ฉำฉาเกมส์" เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ฯลฯ ระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเตรียมงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 5
ลำดับที่ 2  

โครงการแข่งขันฟุตบอลสันกำแพงยูธคัพ จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล (ยุวชน) สันกำแพงยูธคัพ 
เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่ใบประกาศนียบัตร ของรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายในการส่งทีมของเทศบาล
ตำบลสันกำแพงเข้าร่วมการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4
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   โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 50,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาในแก่เด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 

 

        

   โครงการแขง่ขนัฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตำบลสันกำแพงคัพ จำนวน 15,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตำบล

สันกำแพงคัพ  เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล โล่  ใบ
ประกาศนียบัตร ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5 

 

        

   โครงการแขง่ขนัเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลสนักำแพงตา้นภยัยาเสพติด จำนวน 15,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบล

สันกำแพงต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล 
โล่ ใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเตรียมงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 8 

 

        

   โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลสันกำแพงต้านยาเสพติด จำนวน 15,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลสันกำแพงต้าน

ภัยยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัลโล่ ใบประกาศนียบัตร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาเปตองเช่ือความสัมพันธ์ชุมชน เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล
โล่ ใประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร
และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงานและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4
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   โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลทรายมูล จำนวน 20,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันสานสัมพันธ์ตำบลทรายมูล

เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัลโล่ ใบประกาศนียบัตร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

 

      
   โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสันกำแพง จำนวน 30,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันสานสัมพันธ์ตำบลสันกำแพง

จำนวน 12 หมู่บ้านเช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัลโล่ ใบ
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเตรียมงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
หน้าที่ 11  ลำดับที่ 1 

 

      
   โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลแช่ช้าง จำนวน 20,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันสานสัมพันธ์ตำบลแช่ช้าง

จำนวน 3 หมู่บ้านเช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัลโล่ ใบ
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเตรียมงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
หน้าที่ 11 ลำดับที ่3 

 

 
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสำหรับให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเทนนิส 
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตันไ ม้เทนนิส ห่วงยาง เชือกกระโดด ดาบสองมือ 
ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562        
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 งบลงทุน รวม 227,850 บาท
      
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,850 บาท
      
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์  
      
  ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 4,000  บาท เพ่ือใช้
ประจำศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลสันกำแพง
โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 20 ข้อ 42

 

      
  ครุภัณฑ์โรงงาน  
      
  ค่าจัดซื้อตู้เช่ือม 230 V จำนวน 25,200 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เช่ือม ขนาดกำลังไฟฟ้า 230 V จำนวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ 25,200 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์กองการศึกษา
ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตามคำส่ังเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาท่ีมี
การจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน

 

      
  ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดพลาสมา จำนวน 21,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดพลาสมา แรงดันไฟฟ้า 320 V จำนวน 1 

เคร่ือง งบประมาณ 21,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์กอง
การศึกษา ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วย
ความประหยั ด  จึ งขอจั ดห านอกราคามาตรฐานค รุภั ณ ฑ์  โดย
คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตาม
คำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้
สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน

 

      
  ค่าจัดซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือน จำนวน 7,500 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเล่ือยวงเดือน ขนาด 10 น้ิว กำลังไฟ 1,800 w 

จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 7,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์
กองการศึกษาซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการ
ด้ วยความประหยั ด  จึ งขอจั ดห านอกราคามาตรฐานค รุภั ณ ฑ์  
โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ 
ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2565 ได้สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 
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  ค่าจัดซื้อปากกาจับเหล็ก จำนวน 3,750 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปากกาจับเหล็ก 5 น้ิว ฐานหมุนรอบ จำนวน 1 

เคร่ือง งบประมาณ 3,570 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์กอง
การศึกษา ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วย
ความประหยั ด  จึ งขอจั ดห านอกราคามาตรฐานค รุภั ณ ฑ์  โดย
คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ตาม
คำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้
สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน

 

        

  ครุภัณฑ์กีฬา  
        

  ค่าจัดซื้อเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน จำนวน 147,600 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่ บ้าน

บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง และบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบล
แช่ช่าง จำนวน 4 รายการ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 73,800 บาท งบประมาณ
147,600 บาท ประกอบด้วย 
 1) อุปกรณ์บริหารแขน เข่า  ลดหน้าท้อง (แบบถีบ ดึง ยกตัว 
จำนวน 1 ชุด 18,900 บาท 
 2) อุปกรณ์บริหารแขน  ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้ม
น้ำหนัก) จำนวน 1 ชุด 18,900 บาท 
 3) อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา เข่า  (แบบดึงยกตุ้ม
น้ำหนัก) จำนวน 1 ชุด 17,500 บาท 
 4) อุปกรณ์บริหารแขน  ขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 
1 ชุด 18,500 บาท 
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้เพ่ือบริการประชาชนสำหรับใช้ออกกำลัง
กายประจำหมู่บ้านซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและดำเนินการ
ด้ วยความประหยั ด  จึ งขอจั ดห านอกราคามาตรฐานค รุภั ณ ฑ์  
โดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ 
ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ท่ี 326/2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2565 ได้สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้านแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 30 

 

        

  ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดน้ำ จำนวน 18,800 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถโรยปูนชนิดน้ำ ขนาด 5 น้ิว จำนวน 1 ตัว

งบประมาณ 18,800 บาท ใช้สำหรับในงานนันทนาการและกีฬา ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการโรยปูนสนามหญ้าเพ่ือการแข่งขนักีฬาซ่ึงสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดและดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ 326/2565 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้สืบราคาท่ีมีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน 
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 1,335,000 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 1,165,000 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 1,165,000 บาท      
  

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ      จำนวน   1,165,00 บาท      
   

โครงการวันขึ้นปีใหม ่ จำนวน 20,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่นค่าจ้างเหมา

จัดทำพิธีทางศาสนา ค่าจตุปัจจัย เคร่ืองไทยทาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการ
จัดเตรียมงาน จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร และ
สูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1

 

     
   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ามงกุฎ
สายสะพาย เงินรางวัล ถ้วยรางวัล สลุงดอกไม้ ของที่ระลึก ค่าเช่าเคร่ือง
แต่งกาย ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง วงดนตรี และมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ คูเลอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีรดน้ำดำหัว ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธี
ทางศาสนา ค่าจตุปัจจัย เคร่ืองไทยทาน ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการจัดเตรียม
งาน จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ใบประกาศนียบัตร และสูจิบัตร 
ค่ าใช้จ่ ายอื่ นที่ จำเป็นและเกี่ ยวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิ บั ติ ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2 
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และวันแม่แห่งชาติ

จำนวน 45,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม เช่น 
ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ และฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ค่าป้าย ค่าวุฒิบัตร 
ค่าโล่รางวัล ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 8 

 

โครงการวันปิยะมหาราช จำนวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช  เช่น 
ค่าพระบรมฉายาลักษณ์และฐานที่ตั้งธง ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่า
จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 
2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 87
ลำดับที่ 7 

  

โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 250,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น 
ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและพิธีกรเงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล มงกุฎสายสะพาย ขันดอกไม้ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงวงดนตรี 
และมหรสพต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเตรียมงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1
หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1 

 

โครงการวันเข้าพรรษา จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
เช่น ค่าจัดทำแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 200,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ เด็กเยาวชน 
ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ คูเลอร์ 
แก้วน้ำ ค่าประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่างๆ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานท่ีใช้ในการเตรียมงานและ
จัดทำสูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 5 

 

      
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นใน

ชุมชน 
จำนวน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท . พ .ศ . 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6 

       
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

จำนวน 20,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ  เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีตั้ง 
ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด 
เตรียมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท.
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 88
ลำดับที่ 9 
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวน 20,000 บาท
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าพลุ
ตะไล ไฟพะเนียง ค่าเช่าเคร่ืองเสียง วงดนตรีและมหรสพต่างๆ ค่าเช่าเวที 
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียม
งาน เอกสารประกอบการประชุม สูจิบัตรและใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่าย
อื่ น ที่ จ ำ เป็ น แ ล ะ เกี่ ย วข้ อ ง  ฯ ลฯ  โด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 10 

 

  
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 

จำนวน 15,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ค่าฐานที่ตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 11 

 

      
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จำนวน 10,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เช่น  ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าฐานท่ีตั้ง ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าดอกไม้ 
ค่าพานพุ่ม ค่าเทียนและฐาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 
2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 90
ลำดับที่ 12 
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  โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 20,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง 
หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท . พ .ศ . 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 21 
ลำดับที่ 7 

 

     
  โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียม
และตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวด
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3 

 

     
  โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันติวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันติวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่า
จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่า
ประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 

 

     
  โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย 
ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน 
ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6 
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  โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 20,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันใต้ หมู่ที่ 9 
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และ
เกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 5 

 

      
   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านน้อย หมู่ที่ 
11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4 

 

      
   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนมูล หมู่ที่ 
1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และ
เกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1 
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   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) หมู่ที่ 3 ตำบล

ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดชัยชนะมงคล 
(ป่าเป้า) หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น 
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่  อาหาร
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 

 

      
   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันโค้ง หมู่ที่ 4 
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และ
เกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2 

 

      
   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันก้างปลา 
หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็น และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3 
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   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดทรายมูล หมู่ที่ 
7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวดแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และ
เกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4 

 

      
   โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแช่ช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอ

สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 20,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแช่ช้างหมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าประกวด
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 
5 

 

 
  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ไต จำนวน 120,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ไตเช่น ค่า

เช่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมงาน ค่าการแสดง ค่าประกวด
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 
2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 
1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 6 

 

     
  โครงการธรรมสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต จำนวน 30,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมสัญจรเข้าวัดฟังธรรมนำชีวิตให้แก่

เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์
โต๊ะ เก้าอ้ี คูเลอร์ แก้วน้ำ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าจัดเตรียม
และตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ใน
การเตรียมงานและจัดทำสูจิบัตร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 
หน้าที่ 17 ลำดับที่ 11 
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท      
  

เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท      
  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 170,000 บาท      
   

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง ตั้งไว้ 170,000 บาท    
เพ่ือเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้แก่ ที่ทำการปกครอง
อำเภอสันกำแพง 

 

    
 - โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและของดีสันกำแพง 

จำนวน 90,000 บาท 

 

 - โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา      
จำนวน 20,000 บาท 

 - โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วันป๋ีใหม่เมืองอำเภอ         
สันกำแพง จำนวน 15,000 บาท 

 

 - โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอสันกำแพง ที่ ชม 
1318/ว 2402 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เร่ือง ขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 13 

 
 



 
 
 

• แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา      

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 9,402,800 บาท      
 

งบบุคลากร รวม 6,191,100 บาท      
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,191,100 บาท      
  

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,784,710 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ฯลฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 มีนาคม
2559 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล เงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวให้แก่ พนักงานเทศบาลและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา 
ที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาลฯลฯ ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง และหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 
บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร งาน
บุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2559 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 301,600 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจำตามประกาศก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และก.
อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และแผนอัตรากำลัง 
3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

      

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,705,670 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ืองประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และก .อบต .เร่ืองมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  3)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 228,720 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่เร่ืองกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่2) 
ลงวันที่13 สิงหาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

งบดำเนนิงาน รวม 2,926,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จำนวน 288,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ 

เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 

      
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 

 
ค่าใช้สอย รวม 1,683,400 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 1,578,400 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,478,400 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะ

เดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

    ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ  ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่สาธารณะ เป็นค่าธรรมเนียมใน

การโอนการรังวัดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแบ่งแยกโฉนดที่ดินของ
เอกชนชุมชนฯลฯ ที่อุทิศที่ดินให้เทศบาล เพ่ือจัดเป็นทางสาธารณะประโยชน์
หรือถาวรวัตถุต่างๆ ให้เทศบาลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เร่ือง 
ก า ร ก ำห น ด ร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ ส อ ย ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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    ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตั้งไว้ 50,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เร่ือง 
ก า ร ก ำห น ด ร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ ส อ ย ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

      
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท
    เพ่ือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่ ค่าเล้ียงรับรองในการ

ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

 

      
     1) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
    เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า เล้ี ย ง รับ รอ งใน ก ารป ระ ชุมคณ ะกรรมก ารห รือ

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ซ่ึงเข้าประชุม 
ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มต่างๆและค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือที่ มท 
0808 .2 /ว  0 766  ล ง วันที่  5  กุ มภ า พั น ธ์  2 563  เ ร่ื อ ง  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ      จำนวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพ่ื อเป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการหรือการศึกษาดู งานใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการหรือเข้ารับ การอบรมสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุมการฝึกอบรม และสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

      
  

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท      
  

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา ดินสอ 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ 
กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปีขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 500,000 บาท
เพ่ือจ่ ายเป็น ค่าน้ำมันเบนซิน  ดี เซล  น้ ำมันเค ร่ือง สำหรับรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปีขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหมวกช่าง หน้ากาก ถุงมือ ฯลฯ สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปีขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

 

      
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วปิด -เปิดแก๊ส, มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์
ไฟฟ้า ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808 .2 /ว1095  ล ง วันที่  2 8  พ ฤษภ าคม  2 564  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        

 
งบลงทุน  รวม 285,300 บาท

   
ค่าครุภัณฑ์  

    
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 19,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบ

สะพาย เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 
งบประมาณ  19,000 บาท มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองช่าง โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ  ฉบับเดือน ธันวาคม  2564 ข้อ  6 .5 .1
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 38 
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์  
    
      ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 6,300 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษ A3 จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 6,300 บาท มีความจำเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองช่าง โดยจัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 43 

 

  
      

ครุภัณฑ์อื่น 

ค่าจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 260,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 
มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พร้อมเสา 4 น้ิว สูง 3 เมตร จำนวน 10 
ชุดๆ ละ 26,000 บาท งบประมาณ 260,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ครุภัณฑ์ที่ ไม่ มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งบริเวณทางร่วมทางแยกในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง ซ่ึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วย
ความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ฯ ตามคำสั่งเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ที่ 313/2565 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้สืบราคาที่
มีการจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 3 ร้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 39 
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งานก่อสร้าง รวม 12,693,000 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 750,000 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท      
  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 30,000 บาท      
    

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่ มี
ลักษณะเดียวกัน ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 250,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

 
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 450,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว่านไฟฟ้า 
เล่ือย ไขควง เทปวัดระยะ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆเช่น มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

      
  

งบลงทุน รวม 11,943,000 บาท      

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 11,943,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 11,253,000 บาท
    
  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 11 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบล

สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 100,000 บาท

   ก่อสร้างถนน  ค .ส .ล . หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 35.00 เมตร
กว้าง 2.70 เมตร พ้ืนที่ถนน ค .ส .ล .ไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1/2566 บริเวณ
ซอย 11 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 100,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2566 - 2570) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 

 

     
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณจากปากซอย 

10 ถึงแยกลำเหมืองบ้านนางมาลัย ชุ่มแพง บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 280,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ความกว้าง 0.30 เมตร
ความยาวรวม 75.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 2/2566 บริเวณจากปากซอย 10 
ถึงแยกลำเหมืองบ้านนางมาลัย ชุ่มแพง บ้านป่าเห็ว หมู่ที่  2 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 280,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 3 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสมจิตร ชุ่มใจ 
บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 48,000 บาท

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ความยาวรวม 28.50 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อย
กว่า 71.25 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เลขที่  3/2566 บ ริเวณซอยบ้ านนายสมจิตร  ชุ่ ม ใจ  บ้ าน ป่ าเห็ ว
หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 48,000 
บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 3 หน้าที่ 
2 ลำดับที่ 2 

 

       

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
ทั้ งสองข้าง บริเวณซอย 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 120,000 บาท

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวม 
54.50 เมตร โดยมี พ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 190.75 ตารางเมตร 
พร้อม ลงไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้งสอง ข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 4/2566 บริเวณซอย 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 
ตำบลสัน กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 120,000 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 
16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 25 
ลำดับที่ 9 

 

       

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณต้ังแต่ปากทาง
ซอย 2 ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์ อินถา หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 160,000 บาท

   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาวรวม 90 เมตร หรือพ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 5/2566 บริเวณต้ังแต่ปากทางซอย 2 ถึงที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์ อินถา หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 160,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 
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  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณต้ังแต่ถนน ค.ส.ล. เดิมถึงบ้าน

นางสาวสุทิน แก้วดวงดี หมู่ที่ 3  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 300,000 บาท

   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 39.00  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวม 70.00 เมตร
หรือพ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 245.00 ตาราง ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขท่ี 6/2566 บริเวณตั้งแต่ถนน ค.ส.ล. เดิมถึง
บ้ านนางสาวสุทิ น  แก้ วดวงดี  ห มู่ที่  3   ตำบล สันกำแพง  อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2 

 

     
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณต้ังแต่ซอย 5/3 ถึง ซอย 5/4 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 350,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ความยาว 87.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขท่ี 7/2566 บริเวณ
ตั้งแต่ซอย 5/3 ถึง ซอย5/4 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 350,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 10 

 

     
  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณต้ังแต่หน้าบ้านนายสมหวัง ไชยศรี

ไปทางกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 500,000 บาท

   ก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.20x1.20 เมตร ความยาวรวม 50 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 8/2566 บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนาย
สมหวัง ไชยศรี ไปทางกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3 
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  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ถนน 

ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 (หน้าป๊ัมน้ำมัน Esso ต่อจากของเดิม) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 
6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 320,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ความยาว
รวม 74.00 ม. พร้อมขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉล่ียข้าง
ละ 1.00 ม. ความยาวรวมทั้งสองข้าง 123.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ขยายไหล่ถนน
ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 123.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เลขที่ 9/2566 บริเวณซอย 6 (หน้าป๊ัมน้ำมัน Esso 
ต่อจากของเดิม) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 320,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 
(2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4 

 

   
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก  บริ เวณลำเหมือง

สาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเช่ือมโครงการเดิมไปทางสุสานสันติวัน
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 600,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ ช่วงที่ 1 ยาว 60 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 10/2566 บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเช่ือมโครงการเดิมไปทางสุสานสันติวัน
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ ไข เพ่ิ ม เติมถึ งฉบับที่  14 พ .ศ . 2562 มาตรา  50 (2) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
คร้ังที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1 
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  โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

บริเวณซอย 2 (ต้ังแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพงไป
จนถึงรอยต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 600,000 บาท

   ปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.90-6.50 เมตร ความยาวรวม 250.00 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,193.00 ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 11/2566 บริเวณ
ซอย 2 (ตั้งแต่ปากซอยข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพงไปจนถึง
รอบต่อถนน ค.ส.ล. กับถนนแอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 5 

 

     
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยรวมพร 5 

(ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เช่ือมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 
ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม ่

จำนวน 650,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ความยาว
รวม 173.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที่ 12/2566 บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝ่ังตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์
เช่ือมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) 
บ้านสันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 650,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ ไข เพ่ิ ม เติมถึ งฉบับที่  14 พ .ศ . 2562 มาตรา  50 (2) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 
คร้ังที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 
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  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 
(หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุนทร คำเป็ง เช่ือมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์ต่อ หมู่ที่ 
8 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 280,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 73.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 13/2566 
บริเวณซอย 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุนทร คำเป็ง เช่ือมต่อลำเหมืองสาธารณประโยชน์
ต่อหมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 280,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข คร้ังที่ 3 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 5 

 

     
  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต  บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่  10 เช่ือมต่อถนน
แอสฟัลท์ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 1,000,000 บาท

   ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร กว้าง 3.55-6.80 เมตร ความยาวรวม 360.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,884.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เลขที่ 14/2566 บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่ 10 เช่ือมต่อถนนแอสฟัลท์
ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 
1,000,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 7 

 

     
  โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 

บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 750,000 บาท

   ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.30 เมตร (ความสูงวัดจาก
ระดับท้องน้ำถึงพ้ืนสะพาน 2.30 เมตร) ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที่ 15/2566 บริเวณปากทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 750,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 
50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 48 
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  โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. บริ เวณถนน อบจ.เชี ยงใหม่  สายบ้ านน้ อย - 

สันต้นบง ช่ วงหน้ าตลาดบ้ านน้อยไปจนถึ งสวนหม่อน บ้ านออน หมู่ที่  14 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 380,000 บาท

   ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่วง หนา 0.15 เมตร ความกว้างเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 557.00 เมตร (เพ่ิมเติมจากเดิม 75.00 เมตร ไปจนถึงงานวางท่อพร้อม
บ่อพักสวนหม่อน) ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 16/2566 
บริเวณถนน อบจ.เชียงใหม่ สายบ้านน้อย - สันต้นบง ช่วงหน้าตลาดบ้านน้อยไปจนถึง
สวนหม่อน บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 
380,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ หน้าที่ 18 ลำดับที่ 8 

 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เช่ือมต่อโครงการเดิม) ไหล่ทางหินคลุก บริเวณในซอย
หน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 180,000 บาท

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เช่ือมต่อโครงการเดิม) หนา 15 ซม. กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 88.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที่ 17/2566 บริเวณในซอยหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสัน
กำแพง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 
180,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 
3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6 

 

    
  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ 

ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 970,000 บาท

   ก่ อสร้ าง-ปรับปรุ งผิ วถนนและขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ ก 2 ช่ วง 
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา 0.05  ม. 
ความกว้างเฉล่ีย 3.40 ม. และไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร 
ความยาวประมาณ 235 ม. พร้อมยกขอบและฝารางระบายน้ำเดิม ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม. ความกว้างเฉล่ีย 3.50 ม. ความยาว 134.00 ม. 
ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เลขที่ 18/2566 บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้  970,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 75 
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  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) พร้อมบ่อพักพร้อม

ถมดินและหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ริมทาง 
บ้านป่าเป้า ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 250,000 บาท

   ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก ช้ัน 3 ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 5 บ่อ ความยาวรวม 40 ม . พร้อมดาด
คอนกรีตปันน้ำพร้อมถมดินและหินคลุกบดอัดแน่น ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 19/2566 บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ริมทาง บ้านป่าเป้า ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้  250,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7 

 

     
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เช่ือมต่อโครงการเดิม

บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 
บริเวณริมถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ต้ังแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 1,300,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด ค.ส.ล. เช่ือมต่อโครงการเดิม บริเวณ
ปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่าซอย 6 
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ความยาว 436 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 20/2566 บริเวณปากทาง
บ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 บริเวณริม
ถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบล
ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 12
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  โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค .ส .ล . บริ เวณริมทางหลวง ชม .ถ .70-001 

ช่วงบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 400,000 บาท

   ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 2 ช่วง 
- ช่วงที่ 1 ริมทางหลวงฝ่ังซ้าย ความกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร ความยาว 84 
เมตร และริมทางหลวงฝ่ังขวา ความกว้างเฉล่ีย 1.30 เมตร ความยาว 98 เมตร  
- ช่วงที่ 2 ริมทางหลวงฝ่ังขวา ช่วงซอยบ้านหัวทุ่งซอย 5 ถึงที่ทำการผู้นำ
ชุมชนหมู่ที่ 5 ความกว้างเฉล่ีย 1.45 เมตร ความยาว 156 เมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 21/2566 บริเวณ
ริมทางหลวง ชม.ถ.70-001 ช่วงบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 84 

 

     
  โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ และประตูทางเข้า ชุมชนบ้านสันก้างปลา พร้อมร้ัว และ

ประตูทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 350,000 บาท

   ก่อสร้างร้ัวรอบ และประตูทางเข้า ชุมชนบ้านสันก้างปลา พร้อมร้ัว
และประตูทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สันกำแพง เลขที่ 22/2566 ตั้งไว้ 350,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 13 

 

     
  โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบล

ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 200,000 บาท

   ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบล
ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 23/2566 ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 14 
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  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอย 3 

เช่ือมลำเหมืองค้าง บริเวณหลังศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 240,000 บาท

   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค .ส .ล. พร้อมฝาปิด ค .ส.ล . กว้าง 0.30 เมตร
ความยาวรวม 69.00 เมตร (มีบ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 เมตร) 1 บ่อ 
บริเวณซอย 3 เช่ือมลำเหมืองค้าง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
สั น ก ำแพ ง  เล ขที่  2 4 /2566  บ ริ เวณ ห ลั งศ าลา เอนกป ระสงค์
บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 240,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ ไข เพ่ิ ม เติมถึ งฉบับที่  14 พ .ศ . 2562 มาตรา  50 (2) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2566 - 2570) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 9 

 

       

  โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำแม่ออน ช่วงกอเด่ือถึงหลัง
ศาลาเก็บของ SML (ต่อจากของเดิม) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 500,000 บาท

   ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.ความสูง 3.00 เมตร ความยาวรวม 36.00 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 25/2566 บริเวณ
ลำน้ำแม่ออน ช่วงกอเดื่อถึงหลังศาลาเก็บของ SML (ต่อจากของเดิม) 
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ ไข เพ่ิ ม เติมถึ งฉบับที่  14 พ .ศ . 2562 มาตรา  50 (2) และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2566 - 2570) 
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 10 

 

       

  โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 295,000 บาท

   ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวม 186.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 651.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 26/2566 บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบล
แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 295,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 
50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 
7 
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  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
บริเวณซอย 5 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 130,000 บาท

   ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overlay) ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว
รวม 95.00 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
285.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
เลขที่ 27/2566 บริเวณซอย 5 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 130,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 8 

 

     
  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยในการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ให้แก่ผู้รับจ้าง

หลังการส่งมอบงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 

     
  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 670,000 บาท
   ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ถนน พนังกันดิน รางระบายน้ำ และส่ิงก่อสร้างต่างๆภายในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 

 



 
 
 

• แผนงานการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร      

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท      
 

งบดำเนนิงาน รวม 20,000 บาท      
  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท      
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   จำนวน  20,000, บาท

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพปลูกพืช 
เล้ียงปศุสัตว์ เล้ียงสัตว์น้ำ ฯลฯ และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรม
ส่งเสริมการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมประมง หรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
มีฐานะยากจน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1 
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งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 50,000 บาท
       

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
      
  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
    
  ค่าปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  
    
  ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (กองช่าง) ตั้งไว้ 50,000 บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอกระบายน้ำ ลำน้ำ ลำเหมืองสาธารณะภายในเขต

เทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

 
 
 
 



 
 
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

  
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 157,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน แยกเปน็  
 

แผนงานงบกลาง
 งบกลาง รวม 48,209,520 บาท 
  งบกลาง รวม 48,209,520 บาท 
   งบกลาง รวม 48,209,520 บาท 
   ค่าชำระหน้ีเงินกู้ จำนวน 1,006,730 บาท 
   ค่าชำระดอกเบ้ีย จำนวน 37,880 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 690,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30,000 บาท 
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 35,286,000 บาท 
   เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 5,556,000 บาท 
   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 240,000 บาท 
   เงินสำรองจ่าย จำนวน 1,139,510 บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน      
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 38,300 บาท 
    ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย จำนวน 128,000 บาท 
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 8,840 บาท 
    เงินทดแทนพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย จำนวน 20,000 บาท 
    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 1,002,760 บาท 
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ก.บ.ท.) 
จำนวน 2,385,500 บาท 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 200,000 บาท 
    เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 410,000 บาท 
   เงินช่วยพิเศษ      
    เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 10,000 บาท 
    เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท 
    เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป
 งานบริหารท่ัวไป รวม 15,298,860 บาท
  งบบุคลากร รวม 10,925,970 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จำนวน 756,000 บาท
   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท
   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท
   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 216,000 บาท

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,620,000 บาท

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,853,970 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,574,500 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 272,400 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 278,400 บาท
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 267,300 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,410,550 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 50,820 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 4,239,590 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 356,000 บาท
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท
   ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 30,000 บาท
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 1,865,200 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 50,000 บาท

    
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง

จำนวน 50,000 บาท

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 900,000 บาท
    ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 56,000 บาท
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    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียม จำนวน 10,000 บาท

    
ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน/
ระบบโปรแกรมบริการจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ OSS/ระบบ
โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 139,200 บาท

    ค่าเบ้ียประกัน จำนวน 80,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 115,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จำนวน 20,000 บาท
    ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา

คดีอาญา 
จำนวน 10,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ
ตำบล 

จำนวน 10,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท
    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 5,000 บาท
    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 20,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

    
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยว “สัน
กำแพงชวนเที่ยว ชวนกิน" 

จำนวน 30,000 บาท

    โครงการผลิตสือ่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

จำนวน 60,000 บาท

    โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารและประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน

จำนวน 30,000 บาท

   ค่าวัสดุ รวม 683,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 308,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90,000 บาท
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   วัสดุอ่ืน จำนวน 10,000 บาท
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,335,390 บาท
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 80,000 บาท
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 100,000 บาท
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 119,490 บาท
   ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 15,900 บาท
  งบลงทุน รวม 133,300 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,300 บาท
   ครุภัณฑ์สำนักงาน      
    ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก บานทึบ จำนวน 7,600 บาท
    ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ โฟเมก้า ขาว/ขาโครเมียม ขนาด 180 x 60 x 

75 ซม. 
จำนวน 38,000 บาท

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จำนวน 47,000 บาท
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 15,000 บาท

    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี จำนวน 15,000 บาท
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7,500 บาท
    ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จำนวน 3,200 บาท
 งานบริหารงานคลัง รวม 9,366,200 บาท
  งบบุคลากร รวม 5,621,300 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,621,300 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,464,200 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 296,900 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,605,800 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 66,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 3,186,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 522,000 บาท
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จำนวน 200,000 บาท
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ส่วนท้องถิ่น 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 192,000 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 90,000 บาท

      

  

ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
และหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,310,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 15,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 95,000 บาท
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 5,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 60,000 บาท
    โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท
    โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินโดยภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวน 300,000 บาท

    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นการจูงใจ
แก่ผู้เสียภาษี

จำนวน 20,000 บาท

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,560,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 309,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 2,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท
   ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 5,000 บาท
  งบลงทุน รวม 558,900 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 558,900 บาท
   ครุภัณฑ์สำนักงาน      
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 18,900 บาท
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 19,300 บาท
    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 57,000 บาท
    ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 153 x 762 x 

759 ซม. 
จำนวน 8,200 บาท

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
จำนวน 60,000 บาท

    ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 จำนวน 130,000 บาท
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) 
จำนวน 4,000 บาท

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 261,500 บาท
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
 งานเทศกิจ รวม 543,500 บาท
  งบบุคลากร รวม 458,500 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 458,500 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 315,800 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,700 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 85,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 15,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,052,300 บาท
  งบบุคลากร รวม 2,717,500 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,717,500 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 363,300 บาท
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 630,700 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,627,450 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,050 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 1,630,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 บาท
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   ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 10,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 670,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท
    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย จำนวน 60,000 บาท
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในที่โล่ง จำนวน 10,000 บาท
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 30,000 บาท
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย
จำนวน 20,000 บาท

    โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรจัดต้ัง จำนวน 50,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 70,000 บาท
   วัสดุจราจร จำนวน 20,000 บาท
   วัสดุอ่ืน จำนวน 10,000 บาท
  งบลงทุน รวม 704,800 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 704,800 บาท
   ครุภัณฑ์การเกษตร      
    ค่าจัดซื้อไดโว่สูบน้ำ จำนวน 26,700 บาท
    ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 35,000 บาท
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
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    ค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 48,000 บาท
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองช่วยหายใจส่วนบุคคลและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้

งาน 
จำนวน 140,000 บาท

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท
    ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จำนวน 3,200 บาท
    ค่าติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยงภายในเขต

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 441,900 บาท
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แผนงานการศกึษา
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 16,930,850 บาท
  งบบุคลากร รวม 3,126,950 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,126,950 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,067,050 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 841,500 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 1,046,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 193,800 บาท
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 114,000 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 29,800 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 537,200 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 277,200 บาท
   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท
    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
  งบลงทุน รวม 679,400 บาท
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   ค่าครุภัณฑ์ รวม 679,400 บาท
   ครุภัณฑ์สำนักงาน      
    ค่าจัดซื้อชุดโซฟา 3+1+1 พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 16,700 บาท
    ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 11,400 บาท
    ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 8,000 บาท
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่      
    ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซซี ี จำนวน 51,400 บาท
    ค่าจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร รปูแบบรถรางบริการชนิด 4 ลอ้ จำนวน 500,000 บาท
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่      
    ค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 น้ิว) จำนวน 9,900 บาท
    ค่าจัดซื้อโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 น้ิว 
จำนวน 45,000 บาท

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 17,000 บาท

    ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)
จำนวน 4,000 บาท

  งบเงินอุดหนุน รวม 12,078,500 บาท
   เงินอุดหนนุ รวม 12,078,500 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      
    อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 196,700 บาท
    อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 11,881,800 บาท

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,866,110 บาท
  งบบุคลากร รวม 4,028,350 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,028,350 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,766,450 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท
   เงินวิทยฐานะ จำนวน 361,200 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 665,500 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 168,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 8,692,690 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
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   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 2,671,180 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 924,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 20,000 บาท
    โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 30,000 บาท
    โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที่ จำนวน 50,000 บาท
    โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 20,000 บาท
    โครงการพิธีเปิดอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 50,000 บาท
    โครงการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัน

โค้ง 
จำนวน 50,000 บาท

    โครงการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย จำนวน 5,000 บาท
    โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70,000 บาท
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,452,180 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 5,958,510 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,836,510 บาท
   วัสดุการเกษตร จำนวน 27,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท
  งบลงทุน รวม 1,145,070 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,145,070 บาท
   ครุภัณฑ์สำนักงาน      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ

แขวน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 20,000 บีทียู 
จำนวน 525,300 บาท

    ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 24,000 บีทียู

จำนวน 64,400 บาท

    ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี จำนวน 14,670 บาท
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    ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120*80*75 ซม. จำนวน 5,400 บาท
    ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 51,000 บาท
    ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง จำนวน 16,000 บาท
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่      
    ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซซี ี จำนวน 102,800 บาท
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองเสียงเคลื่อนทีพ่ร้อมไมโครโฟน จำนวน 21,000 บาท
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่      
    ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 36,600 บาท
    ค่าจัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 น้ิว) จำนวน 9,900 บาท
    ค่าจัดซื้อโทรทศัน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 
จำนวน 161,000 บาท

    ค่าจัดซื้อโทรทศัน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 75 น้ิว

จำนวน 45,000 บาท

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองทำน้ำเย็น 5 หวัก๊อก จำนวน 50,000 บาท
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 17,000 บาท

    ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink 

Tank Printer) 
จำนวน 8,000 บาท
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แผนงานสาธารณสขุ
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสขุ รวม 8,311,740 บาท
  งบบุคลากร รวม 6,891,240 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,891,240 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,747,760 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 97,860 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 145,200 บาท
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 599,610 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,736,810 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 564,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 1,365,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 176,000 บาท

      

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 
130,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
ประเภทค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษค่าจ้างพิเศษ ค่า
ล่วงเวลา การบริการด้านสาธารณสุข สำหรับ
แพทย์ พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข     และ
ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังไว้ 46,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิชาชีพพิเศษสำหรับ
พยาบาล ค่าจ้างพิเศษ  
ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาลรวมท้ังเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุข  
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ที่
ปฏิบัติงานให้แก่ เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3617    ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2537 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 30,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 370,000 บาท
    ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
จำนวน 25,000 บาท

   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 35,000 บาท
    โครงการ การดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนทีม่ี

ภาวะพ่ึงพิง
จำนวน 15,000 บาท

    โครงการส่งเสริมและร่วมพัฒนาความรู้ อสม.แบบองค์รวม จำนวน 25,000 บาท
    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,000 บาท
    โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บรโิภค จำนวน 50,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท
  งบลงทุน รวม 55,500 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
   ครุภัณฑ์สำนักงาน      
    ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู จำนวน 19,500 บาท
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
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    ค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 36,000 บาท
 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 1,783,000 บาท
  งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 480,000 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 863,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 845,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล จำนวน 720,000 บาท
    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข จำนวน 20,000 บาท
    โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จำนวน 30,000 บาท
    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท
    โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรค

ไม่ติดต่อ 
จำนวน 45,000 บาท

   ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8,000 บาท
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท
  งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
   เงินอุดหนนุ รวม 440,000 บาท
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน      
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 440,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์ รวม 162,400 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 162,400 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 162,400 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 112,400 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      

    ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผูป่้วยเอดส์ ผู้สูงอายุ 
เด็กนักเรียน ผูย้ากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

จำนวน 30,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
 งานสวนสาธารณะ รวม 70,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 70,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
   วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 9,932,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 9,932,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 8,830,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 20,000 บาท
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,650,000 บาท
    ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ จำนวน 7,050,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 70,000 บาท
    โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 1,055,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 140,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 700,000 บาท
   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุอ่ืน จำนวน 5,000 บาท
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท
   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน รวม 3,229,870 บาท
  งบบุคลากร รวม 2,245,070 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,245,070 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,973,600 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 253,470 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 937,800 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 94,800 บาท
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 34,800 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 843,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      

    
กิจการจัดต้ังลานค้าชุมชนตลาดนัดชุมชนโครงการหน่ึงตำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน"สันกำแพงสานศิลป์ถิ่น
หัตถกรรม" 

จำนวน 450,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

จำนวน 10,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

จำนวน 20,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 80,000 บาท

    
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) เทศบาล
ตำบล 
สันกำแพง 

จำนวน 13,000 บาท

    โครงการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 120,000 บาท
    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน 80,000 บาท
    โครงการสำรวจข้อมูลที่จำเป็นของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท
    โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 30,000 บาท

  งบลงทุน รวม 17,000 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 17,000 บาท

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
   เงินอุดหนนุ รวม 30,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      
    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพงตามโครงการศูนย์

อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จำนวน 30,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 742,850 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 515,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 150,000 บาท
    โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทศบาลตำบลสันกำแพงต้านยาเสพ

ติด 
จำนวน 15,000 บาท

    โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลแช่ช้าง จำนวน 20,000 บาท
    โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลทรายมูล จำนวน 20,000 บาท
    โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลสันกำแพง จำนวน 30,000 บาท
    โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลสันกำแพงต้านภัยยา

เสพติด 
จำนวน 15,000 บาท

    โครงการแข่งขันฟุตบอลสันกำแพงยูธคัพ จำนวน 50,000 บาท
    โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตำบลสันกำแพงคพั จำนวน 15,000 บาท
    โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 50,000 บาท
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 100,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
   วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท
  งบลงทุน รวม 227,850 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,850 บาท
   ครุภัณฑ์โรงงาน      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดพลาสมา จำนวน 21,000 บาท
    ค่าจัดซื้อตู้เช่ือม 230 V จำนวน 25,200 บาท
    ค่าจัดซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือน จำนวน 7,500 บาท
    ค่าจัดซื้อปากกาจับเหล็ก จำนวน 3,750 บาท
   ครุภัณฑ์กีฬา      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน จำนวน 147,600 บาท
    ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดน้ำ จำนวน 18,800 บาท
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink 

Tank Printer)
จำนวน 4,000 บาท

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 1,335,000 บาท
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  งบดำเนนิงาน รวม 1,165,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 1,165,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 150,000 บาท
    โครงการธรรมสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต จำนวน 30,000 บาท
    โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 250,000 บาท
    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสัน

กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดชัยชนะมงคล (ป่าเปา) หมู่ที ่
3 ตำบลทรายมูล 

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแช่ช้าง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 20,000 บาท
    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอนมูล หมู ่1 ตำบลทราย

มูล 
จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทราย
มูล 

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเห็ว หมู่ที ่2 ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันก้างปลา หมู่ 6 ตำบล
ทรายมูล 

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันโค้ง หมู่ 4 ตำบลทรายมูล จำนวน 20,000 บาท
    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันติวนาราม หมู่ที ่3 ตำบล

สันกำแพง 
จำนวน 20,000 บาท

    โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการวันขึ้นปีใหม ่ จำนวน 20,000 บาท
    โครงการวันเข้าพรรษา จำนวน 30,000 บาท

    
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

จำนวน 20,000 บาท

    โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จำนวน 10,000 บาท

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร จำนวน 20,000 บาท
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รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร

สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
จำนวน 15,000 บาท

    โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

จำนวน 45,000 บาท

    โครงการวันปิยะมหาราช จำนวน 5,000 บาท
    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถิ่นในชุมชน 
จำนวน 10,000 บาท

    โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 4 ไต จำนวน 120,000 บาท
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 200,000 บาท
  งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
   เงินอุดหนนุ รวม 170,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      
    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง จำนวน 170,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 9,402,800 บาท
  งบบุคลากร รวม 6,191,100 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,191,100 บาท
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,784,710 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 301,600 บาท
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,705,670 บาท
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 228,720 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 2,926,400 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 288,000 บาท
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 100,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 1,683,400 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,478,400 บาท
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 50,000 บาท
    ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ จำนวน 50,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
   วัสดุอ่ืน จำนวน 10,000 บาท
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  งบลงทุน รวม 285,300 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 285,300 บาท
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 19,000 บาท
   ครุภัณฑ์อ่ืน      
    ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ

กระดาษ A3 
จำนวน 6,300 บาท

    ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 260,000 บาท
 งานก่อสร้าง รวม 12,693,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 750,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ      
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 30,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 250,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 450,000 บาท
   วัสดุอ่ืน จำนวน 20,000 บาท
  งบลงทุน รวม 11,943,000 บาท
   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 11,943,000 บาท
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      
    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 11 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 

ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 100,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เช่ือมต่อโครงการเดิม) 
ไหล่ทางหินคลุก บริเวณในซอยหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอสันกำแพง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 180,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนาย
สมจิตร ชุ่มใจ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 48,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่นทั้งสองข้าง บริเวณซอย 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 120,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ต้ังแต่ถนน ค.ส.ล. เดิม บ้านนางสุทิน แก้วดวงดี บ้านเหล่า หมู่ที่ 
3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 300,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ต้ังแต่ปากทางซอย 2 ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์ อินถา หมู่
ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 160,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณต้ังแต่หน้าบ้านนาย
สมหวัง ไชยศรี ถึงผ่านกองทุนหมู่บ้าน ถึงบ่อตกปลาโต้งปลานิล 
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 500,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) บริเวณบ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 970,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายสันไร่ - บ้านน้อย (ต้ังแต่
ปากซอยถนนสันไร่ หมูท่ี่ 10 เช่ือมต่อถนนแอสฟัลท์ติกของเดิม) 
บ้านสันไร่ หมูท่ี่ 10 ตำบลสนักำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 1,000,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (Overlay) บริเวณซอย 5 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่
ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 130,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำแม่ออน ช่วงกอ
เด่ือถึงหลังศาลาเก็บของ SML (ต่อจากของเดิม) บ้านป่าไผ่กลาง 
หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 500,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างร้ัวรอบและประตูทางเข้า ชุมชนบ้านสันก้างปลา 
พร้อมรั้ว และประตูทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 350,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค .ส .ล . พร้อมฝาปิด ค .ส .ล . 
บริเวณจากปากซอย 10 ถึงแยกลำเหมืองบ้านนางมาลัย ชุ่มแพง 
บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 280,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค .ส .ล . พร้อมฝาปิด ค .ส .ล . 
บริเวณซอย 2 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุนทร คำเป็ง เช่ือมต่อลำ
เหมืองสาธารณประโยชน์ต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ 
หมู่ที่ 9ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 280,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 
บริเวณซอย 3 เช่ือมลำเหมืองค้าง บริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จำนวน 240,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค .ส .ล . พร้อมฝาปิด ค .ส .ล . 
บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรงข้ามวิวัฒน์ทัวร์เช่ือมต่อลำเหมือง
สาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง) บ้านสันใต้ 

จำนวน 650,000 บาท



27 
 

หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.พร้อม
ขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 6 (หน้าป๊ัมน้ำมัน Esso ต่อ
จากของเดิม) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 320,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำ
เหมืองสาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน ต่อเช่ือมโครงการเดิมไป
ทางสุสานสันติวัน บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 600,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต้ังแต่ซอย 5/3 ถึง ซอย 5/4 บ้านคำ
ซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 350,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด ค.ส.ล. เช่ือมต่อ
โครงการเดิม บริเวณปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 6 บริเวณริม
ถนนบ้านสันโค้งเก่าข้างขวา ต้ังแต่ปากทางซอย 2 ถึง ซอย 6 หมู่
ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 1,300,000 บาท

    

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) พร้อมบ่อ
พักพร้อมถมดินและหินคลุกบดอัดแน่น  บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ริมทาง บ้านป่าเป้า ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบล
ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 250,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) บริเวณปาก
ทางเข้า ซอย 7 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 750,000 บาท

    โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปนสถานบ้านทรายมูล 
หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 200,000 บาท

    
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณริมทางหลวง ชม.ถ.70-
001 ช่วงบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 400,000 บาท

    

โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. บริเวณถนน อบจ.เชียงใหม่ 
สายบ้านน้อย - สันต้นบง ช่วงหน้าตลาดบ้านน้อยไปจนถึงสวน
หม่อน บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน 380,000 บาท

    
โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 295,000 บาท

    
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท ์
 
 

จำนวน 600,000 บาท
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ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 (ต้ังแต่ปากซอยข้างสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสันกำแพงไปจนถึงรอบต่อถนน ค.ส.ล. กับถนน
แอสฟัลท์ของเดิม) บ้านตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง      
    ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง จำนวน 670,000 บาท
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)      
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท

 
 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
  งบดำเนนิงาน รวม 20,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ      
    โครงการช่วยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20,000 บาท
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
  งบลงทุน รวม 50,000 บาท
   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง      
    ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 50,000 บาท

 
 
 
 
 


