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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. สถำนะกำรคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร              จ านวน  271,681,049.80 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม               จ านวน  189,018,791.57 บาท 
    1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม             จ านวน  28,755,966.62 บาท 
    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 5 โครงการ 
            รวม 2,661,144.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 69 โครงการ 
             รวม 39,398,900.72 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้ำง      จ านวน  21,023,858.18 บาท 
 
 

  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2563 

   (1) รำยรับจริง จ ำนวน 158,210,856.76 บำท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร       จ านวน  3,114,827.01 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน  4,574,986.70 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน  2,473,013.31 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน              0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน       87,565.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      จ านวน              0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน  87,082,635.74 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน  60,875,829.00 บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              จ านวน       98,559.00 บาท 

   (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน   95,766,130.56 บำท ประกอบด้วย 
  งบกลาง       จ านวน  36,490,270.40 บาท 
 งบบุคลากร       จ านวน  16,948,440.00 บาท 
  งบด าเนินงาน      จ านวน  27,798,023.94 บาท 
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  งบลงทุน       จ านวน 11,618,939.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น ๆ     จ านวน              0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน      จ านวน 2,910,457.22 บาท 

   (4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
          จ านวน       98,559.00   บาท  

   (5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม     จ านวน   7,560,518.00  บาท 

   (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม   จ านวน               0.00  บาท 

  (7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนเงินกู้   จ านวน               0.00  บาท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง  

อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
2.1 รำยรับ 

 รำยรับจริง ปี 
2562 

ประมำณกำร ปี 
2563 

ประมำณกำร ปี 
2564 

รำยได้จัดเก็บ 

     หมวดภาษีอากร 12,082,827.56 11,680,000.00 11,180,000.00 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ     
     และใบอนุญาต 

6,392,725.10 3,392,500.00 3,537,000.00 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,699,085.84 1,820,500.00 1,260,000.00 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87,385.42 105,000.00 71,000.00 
     หมวดรายได้จากทุน 29,000.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บ      21,291,023.92 16,999,000.00 16,049,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     หมวดภาษีจัดสรร 122,005,129.42 118,000,000.00 98,950,000.00 
 รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
122,005,129.42 118,000,000.00 98,950,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,741,567.00 65,000,000.00 65,000,000.00 
   รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้   
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

61,741,567.00 65,000,000.00 65,000,000.00 

รวม 205,037,720.34 199,999,000.00 179,999,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

2.2 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริงปี 

2562 
ประมำณกำรปี 

2563 
ประมำณกำรปี 

2564 
จ่ายจากงบประมาณ 
     งบกลาง 46,436,859.38 55,706,980.00 62,658,000.00 
     งบบุคลากร 18,803,864.32 26,631,120.00 33,693,240.00 
     งบด าเนินงาน 32,977,987.60 64,999,000.00 67,623,260.00 
     งบลงทุน 30,671,471.30 47,635,900.00 10,746,500.00 
     งบเงินอุดหนุน 5,686,820.72 5,026,000.00 5,278,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 134,577,003.32 199,999,000.00 179,999,000.00 
รวม 134,577,003.32 199,999,000.00 179,999,000.00 
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เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      รวมยอด  179,999,000  บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 28,244,360 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,256,860 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
     แผนงานการศึกษา 8,054,000 
     แผนงานสาธารณสุข 25,669,020 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 600,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 27,583,300 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,736,960 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,250,000 
ด้านการเศรษฐกิจ    
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,396,500 
     แผนงานการเกษตร 550,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน       
     แผนงานงบกลาง 62,658,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  179,999,000 
   
 
 
 





7

9,031,800 0 13,280,100
4,426,920 0 4,426,920
4,604,880 0 8,853,180
11,600,260 300,000 14,814,260
735,000 0 1,315,000
6,635,260 300,000 8,535,260
2,260,000 0 2,994,000
1,970,000 0 1,970,000
100,000 0 100,000
100,000 0 100,000
50,000 0 50,000
50,000 0 50,000

20,782,060 300,000 28,244,360

3,706,860 0 3,706,860
3,706,860 0 3,706,860
150,000 300,000 2,350,000

0 300,000 2,200,000
150,000 0 150,000
100,000 0 200,000
100,000 0 200,000
3,956,860 300,000 6,256,860

2,776,000 2,776,000
150,000 150,000
2,626,000 2,626,000
50,000 50,000
50,000 50,000

5,228,000 5,228,000
5,228,000 5,228,000
8,054,000 8,054,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

งานบรหิารงานคลัง รวมงบ

งบด าเนินงาน 2,914,000
    ค่าตอบแทน 580,000
    ค่าใช้สอย 1,600,000

งบบุคลากร 4,248,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,248,300

    ค่าครุภัณฑ์ 0
งบเงินอุดหนุน 0
    เงินอุดหนุน 0

    ค่าวัสดุ 734,000
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 0

รวมงบ

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

                              รวม 7,162,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารทัว่ไป
เก่ียวกับการรกัษา
ความสงบภายใน

งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรอืนและระงบั

อัคคีภัย

งบลงทุน 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000
                              รวม 2,000,000

งบด าเนินงาน 1,900,000
    ค่าใช้สอย 1,900,000
    ค่าวัสดุ 0

    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

รวมงบ

งบด าเนินงาน

                              รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

10,255,020 0
10,255,020 0
14,064,000 1,350,000
1,640,000 0
5,430,000 1,350,000
6,994,000 0
24,319,020 1,350,000

600,000 600,000
600,000 600,000
600,000 600,000

4,917,300 0 0 4,917,300
4,917,300 0 0 4,917,300
7,166,000 0 13,500,000 20,666,000
956,000 0 0 956,000
3,140,000 0 13,500,000 16,640,000
3,070,000 0 0 3,070,000
1,000,000 500,000 0 2,000,000

0 500,000 0 1,000,000
1,000,000 0 0 1,000,000
13,083,300 500,000 13,500,000 27,583,300

งบบุคลากร 10,255,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,255,020
งบด าเนินงาน 15,414,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน

รวมงบ

                              รวม 25,669,020

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์
รวมงบ

    ค่าตอบแทน 1,640,000
    ค่าใช้สอย 6,780,000
    ค่าวัสดุ 6,994,000

งานก าจดัขยะมูล
ฝอยและสิง่ปฏกูิล

รวมงบ

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน
    ค่าใช้สอย
                              รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

    ค่าวัสดุ 0
งบลงทุน 500,000
    ค่าครุภัณฑ์ 500,000

งบด าเนินงาน 0
    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 0

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0
                              รวม 500,000





9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

1,533,960 0
1,533,960 0
883,000 8,320,000
160,000 0
430,000 8,320,000
293,000 0
2,416,960 8,320,000

250,000 1,000,000
200,000 1,000,000
50,000 0
250,000 1,000,000

8,396,500 8,396,500
8,396,500 8,396,500
8,396,500 8,396,500

550,000 550,000
550,000 550,000
550,000 550,000

งบบุคลากร 1,533,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,533,960
งบด าเนินงาน 9,203,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวมงบ

                              รวม 10,736,960

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมงบ

    ค่าตอบแทน 160,000
    ค่าใช้สอย 8,750,000
    ค่าวัสดุ 293,000

งาน
งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 1,250,000
    ค่าใช้สอย 1,200,000
    ค่าวัสดุ 50,000

งบด าเนินงาน
    ค่าใช้สอย
                              รวม

งบลงทุน
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
                              รวม

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริม
การเกษตร

รวมงบ

                              รวม 1,250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

62,658,000 62,658,000
62,658,000 62,658,000
62,658,000 62,658,000

งบกลาง
    งบกลาง
                              รวม

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

*************************** 

   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจ 
ตามในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
นี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ  
จังหวัดเชียงใหม่  

   ข้อ 1  เทศบัญญัติเรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564”  

  ข้อ 2  เทศบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

   ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น
179,999,000 บาท   

  ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด 
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 179,999,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้   

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 28,244,360 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,256,860 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 8,054,000 
     แผนงานสาธารณสุข 25,669,020 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 600,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 27,583,300 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,736,960 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,250,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,396,500 
     แผนงานการเกษตร 550,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน     
     แผนงานงบกลาง 62,658,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 179,999,000 

 

 

/ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรี... 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 -5.56 % 8,500,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 7,360,819.52 8,092,786.41 9,072,582.61 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 236,326.75 191,443.05 207,138.95 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 1,913,777.72 3,079,509.20 2,803,106.00 2,680,000.00 0.00 % 2,680,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 9,510,923.99 11,363,738.66 12,082,827.56 11,680,000.00     11,180,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 21,698.90 20,011.10 21,078.10 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 680.00 760.00 440.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 51,586.00 57,180.00 114,185.00 74,000.00 0.00 % 74,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,962,640.00 2,209,760.00 3,119,940.00 2,700,000.00 3.70 % 2,800,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

32,200.00 36,650.00 40,500.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสสุานและฌาปนสถาน 59,000.00 60,000.00 52,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 24,800.00 38,310.00 37,020.00 23,000.00 0.00 % 23,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 10,850.00 9,500.00 8,100.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 17,220.00 19,680.00 17,400.00 20,000.00 -97.50 % 500.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 178,950.00 93,900.00 90,550.00 80,000.00 -12.50 % 70,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,220,142.00 1,196,966.00 2,716,572.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

137,600.00 139,700.00 146,000.00 150,000.00 -13.33 % 130,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 4,500.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,700.00 6,360.00 8,700.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

580.00 2,810.00 3,040.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 10,800.00 10,200.00 10,200.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,748,946.90 3,908,787.10 6,392,725.10 3,392,500.00     3,537,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 2,000.00 33,000.00 5,000.00 20,000.00 -100.00 % 0.00 

     ดอกเบี้ย 1,882,039.39 2,096,184.31 2,694,085.84 1,800,000.00 -30.00 % 1,260,000.00 

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 500.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,884,539.39 2,129,184.31 2,699,085.84 1,820,500.00 
 

  1,260,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         

 
    

     ค่าขายแบบแปลน 154,500.00 97,000.00 83,000.00 100,000.00 -40.00 % 60,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 4,357.00 3,350.00 4,385.42 5,000.00 120.00 % 11,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 158,857.00 100,350.00 87,385.42 105,000.00 
 

  71,000.00 
หมวดรายได้จากทุน         

 
    

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 18,500.00 100,500.00 29,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 18,500.00 100,500.00 29,000.00 1,000.00     1,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต ์ 1,351,076.26 2,263,614.11 2,315,741.38 1,900,000.00 5.26 % 2,000,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 40,966,212.64 44,355,332.69 45,763,632.85 44,000,000.00 -10.91 % 39,200,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 13,343,955.12 14,588,139.77 13,667,109.44 15,000,000.00 -6.67 % 14,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,939,481.29 1,521,367.11 1,863,837.45 1,700,000.00 -17.65 % 1,400,000.00 
     ภาษีสุรา 5,660,499.65 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 13,641,138.14 21,928,786.30 23,938,943.04 23,000,000.00 -13.04 % 20,000,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 230,411.90 203,143.67 218,812.31 200,000.00 -25.00 % 150,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 176,178.49 170,899.36 210,784.95 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

26,423,478.00 26,999,239.00 34,026,268.00 32,000,000.00 -31.25 % 22,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 103,732,431.49 112,030,522.01 122,005,129.42 118,000,000.00     98,950,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

57,146,480.00 59,745,747.00 61,741,567.00 65,000,000.00 0.00 % 65,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 57,146,480.00 59,745,747.00 61,741,567.00 65,000,000.00     65,000,000.00 
รวมทุกหมวด 177,200,678.77 189,378,829.08 205,037,720.34 199,999,000.00     179,999,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น       179,999,000   บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 11,180,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 8,500,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ตามพระราชบัญญัติที่ภาษีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ก าหนด 

 
  

ภาษีป้าย จ านวน 2,680,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี  
และตามที่ได้รับจริง ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2563 
 

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,537,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา เมื่อเทียบ
กับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ 
รายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 74,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 2,800,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 40,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 23,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมือ่เทียบกับรายรับจริง 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 6,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทยีบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 70,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 300,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกบัรายรับจริง 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 130,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 12,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : เพ่ิมข้ึนกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,260,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 1,260,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
เนื่องจากรายรับค่าดอกเบี้ยลดลง เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 71,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 60,000 บาท 

    

ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 11,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : เพ่ิมข้ึนกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 98,950,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 2,000,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 39,200,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 14,000,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 1,400,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 20,000,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกบัรายรับจริง 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 150,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 200,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ : เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 22,000,000 บาท 

    

ประมาณการตั้งไว้ : ลดลงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
เมื่อเทียบกับรายรับจริง 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 65,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 65,000,000 บาท 

    

ประมาณการตั้งไว้ : เพ่ิมขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ใกล้ 
เคียงยอดเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารท่ัวไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดอืนนายก/รองนายก 1,133,280 1,133,280 1,133,280 1,133,280 0 % 1,133,280 

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 270,000 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 270,000 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

135,000 135,000 135,000 324,000 0 % 324,000 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,429,640 2,429,640 2,429,640 2,429,640 0 % 2,429,640 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,237,920 4,237,920 4,237,920 4,426,920     4,426,920 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดอืนพนกังาน 1,048,860 1,102,680 1,166,940 1,956,380 37.85 % 2,696,880 

    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 102,000 102,000 102,000 144,000 0 % 144,000 

    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 990,000 1,045,741 1,141,070 1,512,000 0 % 1,512,000 

    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 110,000 116,193 126,784 168,000 0 % 168,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,334,860 2,450,614 2,620,794 3,864,380     4,604,880 

รวมงบบุคลากร 6,572,780 6,688,534 6,858,714 8,291,300     9,031,800 
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  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

3,900 183,680 279,500 300,000 0 % 300,000 

    ค่าเบ้ียประชุม 27,625 16,250 17,062.5 20,000 0 % 20,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 384,000 384,200 379,400 400,000 0 % 400,000 

    เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าตอบแทน 415,525 584,130 675,962.5 735,000     735,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,143,419.5 1,334,766 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 0 0 1,386,273.49 2,000,000 0 % 2,000,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 100,096 91,075 144,452 750,000 0 % 750,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      ค่าเงินรางวัลหรอืของรางวัล 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 0 70,000 0 % 70,000 

      ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือ่นที ่ 0 0 0 0 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเชือ่มประสาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
ประกวด การแข่งขนัต่าง ๆ 

0 32,105 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ
ประกวด การแข่งขนัต่างๆ 

0 0 0 0 100 % 500,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและปรับปรุงศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารและรับเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 52,958 82,782.82 400,000 0 % 400,000 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชดุปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 35,650 7,400 184,000 400,000 0 % 400,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือ
ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

0 0 0 2,000,000 -50 % 1,000,000 

      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านศิลปดนตร ี 0 0 0 0 100 % 200,000 

      ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต ในองค์กรและส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

0 0 0 100,000 200 % 300,000 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนกังาน
เทศบาล ลกูจ้างและพนกังานจ้าง 

0 0 0 100,000 -60 % 40,000 

      
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

2,000 4,000 5,000 10,000 152.6 % 25,260 

      
โครงการบริหารจัดการศนูย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่ 

0 0 20,000 20,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 108,157.6 119,032.81 202,555.71 400,000 0 % 400,000 

รวมค่าใช้สอย 1,389,323.1 1,641,336.81 2,025,064.02 6,350,000     6,635,260 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส านกังาน 507,025 220,232 305,858.4 300,000 0 % 300,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 57,000 29,675 22,570 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุงานบ้านงานครวั 159,510 199,780 175,945 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุกอ่สร้าง 0 2,090 112,965 160,000 25 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 56,984.6 116,674.8 77,842.5 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 523,023.39 569,867.88 608,327.67 642,000 16.82 % 750,000 
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    วัสดุการเกษตร 0 15,000 14,950 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 45,310 53,095 33,845 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 148,634 121,470 167,760 350,000 -14.29 % 300,000 

    วัสดุอืน่ 0 11,459 1,105 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าวัสด ุ 1,497,486.99 1,339,343.68 1,521,168.57 2,162,000     2,260,000 

  ค่าสาธารณปูโภค               

    ค่าไฟฟ้า 925,584.06 1,220,887.08 1,236,098.78 1,500,000 0 % 1,500,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 24,670.72 50,499.14 108,382.46 130,000 -23.08 % 100,000 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 174,396.62 129,884.66 130,296.04 140,000 -14.29 % 120,000 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 60,794 74,594 90,647 128,000 -21.88 % 100,000 

    ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 57,651.6 116,101.77 140,598 170,000 -11.76 % 150,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,243,097 1,591,966.65 1,706,022.28 2,068,000     1,970,000 

รวมงบด าเนินงาน 4,545,432.09 5,156,777.14 5,928,217.37 11,315,000     11,600,260 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านกังาน               

      ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ไม้สกั  55,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู 

0 477,600 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู 

479,640 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

46,760 0 0 0 0 % 0 



- 24 - 
 

36,000 บีทียู  

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู  

0 0 0 167,700 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ จ านวน 10 เครือ่ง  0 0 139,000 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ จ านวน 40 เครือ่ง  0 0 187,600 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทกึเวลา
เข้าออกงาน  

17,800 19,400 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือชุดเก้าอี้โซฟา โครงท าด้วยไม้ หุ้มดว้ย
หนังวัวสีด า  

0 0 85,000 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือตั่งไม้เอนกประสงค ์ 350,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊พับเหล็ก 0 225,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊ไม้ประกอบ ชนิดขาเหล็ก  290,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊ไม้สักตวักลาง  5,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊ไม้สักตวัข้าง  17,600 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊หมู่บูชา  25,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊หมู่บูชา จ านวน 1 ชุด  25,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือแท่นกราบ  3,500 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือแท่นกราบ จ านวน 1 ชุด  3,500 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุเครือ่งยนต์ดเีซล 0 0 0 472,437 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัต ิ 43,500 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัต ิขนาด 380 
โวลต์ ขนาด 5 แรงม้า พรอ้มอุปกรณ์ส าหรบัใช้
งาน 

0 0 0 15,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องซักผ้า แบบถังคู่ ขนาด 17 
กิโลกรัม  

0 28,400 0 0 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาท าผ้าม่านพรอ้มอุปกรณ์ติดตั้ง  64,500 75,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที)  

0 0 26,400 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพ์เลเซอร ์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า / นาที)  

0 0 19,800 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ืออุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1  

0 0 5,900 0 0 % 0 

    ครุภัณฑอ์ื่น               

      

โครงการจ้างเหมาจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
ประดิษฐพระบรมฉายาลักษณ ์พระบรม
สาทิสลักษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10  

0 110,000 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 218,504.7 677,045.8 0 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 225,106.6 273,000 -63.37 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,645,304.7 1,612,445.8 688,806.6 928,137     100,000 

รวมงบลงทุน 1,645,304.7 1,612,445.8 688,806.6 928,137     100,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น               

      

อุดหนนุเทศบาลต าบลแมแ่ฝก (โครงการบรหิาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

    เงินอดุหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 0 0 % 0 
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เงินอดุหนุนให้แกท่ี่ท าการปกครองอ าเภอสนั
ทราย 

0 0 30,000 30,000 0 % 30,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 30,000 30,000     50,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 30,000 30,000     50,000 

รวมงานบริหารท่ัวไป 12,763,516.79 13,477,756.94 13,505,737.97 20,564,437     20,782,060 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขอ้มูลพืน้ฐานเพือ่การ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

0 0 0 100,000 0 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเพิ่มเติม 

3,560 5,438 6,312 100,000 0 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และแผนชุมชน/
หมู่บ้าน 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิน่ (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) และแผนชุมชน 

0 71,500 45,100 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
พอเพียงทอ้งถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
พอเพียงทอ้งถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน 

28,313 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 31,873 76,938 51,412 300,000     300,000 

รวมงบด าเนินงาน 31,873 76,938 51,412 300,000     300,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 31,873 76,938 51,412 300,000     300,000 



- 27 - 
 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดอืนพนกังาน 797,880 834,180 640,014.2 1,669,280 65.21 % 2,757,900 

    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 67,200 67,200 33,058.06 67,200 0 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 85,200 85,200 51,058.06 103,200 0 % 103,200 

    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 594,000 801,000 999,000 1,138,000 4.39 % 1,188,000 

    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 66,000 89,000 111,000 132,000 0 % 132,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,610,280 1,876,580 1,834,130.32 3,109,680     4,248,300 

รวมงบบุคลากร 1,610,280 1,876,580 1,834,130.32 3,109,680     4,248,300 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

122,902.44 122,902.44 122,902.44 130,000 0 % 130,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 281,200 316,700 429,200 350,000 0 % 350,000 

    ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 50,000 0 % 50,000 

    เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 14,100 12,500 25,000 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 460,202.44 494,102.44 619,102.44 580,000     580,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 635,200 539,556 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 0 0 259,354 1,189,000 0.93 % 1,200,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 0 54,720 13,860 150,000 -6.67 % 140,000 
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ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร 

      
ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์งานของงาน
บริหารงานคลัง 

21,516 21,500 12,999 30,000 0 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0 0 0 200,000 0 % 200,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,623 2,086.5 28,165.29 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 678,339 617,862.5 314,378.29 1,599,000     1,600,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส านกังาน 124,613 158,255 119,394 300,000 -16.67 % 250,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 1,926 460 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุงานบ้านงานครวั 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

    วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 18,903.5 13,941.95 21,122.74 50,000 -20 % 40,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 296,280 329,905 389,713 560,000 -28.57 % 400,000 

    วัสดุอืน่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 

รวมค่าวัสด ุ 439,796.5 504,027.95 530,689.74 959,000     734,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,578,337.94 1,615,992.89 1,464,170.47 3,138,000     2,914,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านกังาน               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ท าลายครั้งละ 20 แผ่น  

0 0 25,000 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

0 0 0 94,000 -100 % 0 
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      ค่าจัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 30,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือตู้เหลก็ 2 บาน 0 11,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือตู้เหลก็ 4 ลิ้นชัก 0 39,500 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ส ารวจ               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือ
ถือ  

0 0 0 70,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์ALL in One 
ส าหรับงานประมวลผล  

0 0 113,500 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง  

0 0 68,100 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 
นิ้ว) 

0 0 29,900 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 3 เครื่อง  

0 0 17,550 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 34,891.49 15,515 0 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 200,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,891.49 96,015 254,050 364,000     0 

รวมงบลงทุน 34,891.49 96,015 254,050 364,000     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 3,223,509.43 3,588,587.89 3,552,350.79 6,611,680     7,162,300 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,018,899.22 17,143,282.83 17,109,500.76 27,476,117     28,244,360 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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    เงินเดอืนพนกังาน 0 0 0 0 100 % 297,900 

    ค่าจ้างลูกจา้งประจ า 477,120 246,240 260,280 275,640 4.83 % 288,960 

    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,127,400 1,111,350 1,278,000 1,512,000 85.71 % 2,808,000 

    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 125,264 123,480 142,000 168,000 85.71 % 312,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,729,784 1,481,070 1,680,280 1,955,640     3,706,860 

รวมงบบุคลากร 1,729,784 1,481,070 1,680,280 1,955,640     3,706,860 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 0 0 6,751.7 20,000 150 % 50,000 

    วัสดุเครือ่งแต่งกาย 0 0 0 90,000 -44.44 % 50,000 

    วัสดุเครือ่งดับเพลิง 0 0 0 200,000 -75 % 50,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 6,751.7 310,000     150,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 6,751.7 310,000     150,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถอื 5 วัตต ์ 

0 237,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      
โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ชนิดอะนาลอ็ก 
(Analog) ติดตั้งบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

0 32,800 0 0 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ชนิดอะนาลอ็ก 
(Analog) ติดตั้งบริเวณส านกังานเทศบาลต าบล
สันทรายหลวง (บ้านทอ่)  

0 32,800 0 0 0 % 0 



- 31 - 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 32,367.5 0 100 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 302,600 32,367.5 0     100,000 

รวมงบลงทุน 0 302,600 32,367.5 0     100,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 1,729,784 1,783,670 1,719,399.2 2,265,640     3,956,860 

งานเทศกิจ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายโครงการสายตรวจบรกิารชมุชน 0 0 0 0 100 % 300,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     300,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     300,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      ค่าจัดซ้ือสัญญาณจราจร ชนิดไฟสามเหลี่ยม  0 0 0 475,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 475,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 475,000     0 

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 475,000     300,000 

งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการด าเนนิงานของ
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน 

47,187.5 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการด าเนนิงานของ
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน 

0 3,300 0 100,000 200 % 300,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

0 0 0 200,000 0 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

0 107,824 188,545 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝกึอบรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 0 0 200,000 0 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 0 0 100 % 1,000,000 

      
โครงการฝกึอบรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

12,600 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

278,850 0 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 70,251.8 52,046.72 173,298.6 300,000 -33.33 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 408,889.3 163,170.72 361,843.6 800,000     1,900,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 5,424.9 3,571.9 0 0 0 % 0 

    วัสดุเครือ่งแต่งกาย 0 79,300 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 5,424.9 82,871.9 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 414,314.2 246,042.62 361,843.6 800,000     1,900,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               



- 33 - 
 

      ค่าจัดซ้ือไฟหลังคารถบรรทุกน้ าแบบ LED  19,581 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ าดับเพลิง แบบ
เอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่นอ้ยกวา่ 
4,000 ลิตร 

0 0 0 2,000,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง               

      
ค่าจัดซ้ือขวานดับเพลิงเอนกประสงค ์(โยธาการ) 
พร้อมด้ามยาว 3 เมตร  

9,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ืออุปกรณด์ับเพลิง ส าหรับปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที ่ 

0 0 0 65,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 108,669.2 435,579.89 0 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 95,572.4 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 137,250.2 435,579.89 95,572.4 2,165,000     100,000 

รวมงบลงทุน 137,250.2 435,579.89 95,572.4 2,165,000     100,000 

รวมงานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 551,564.4 681,622.51 457,416 2,965,000     2,000,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,281,348.4 2,465,292.51 2,176,815.2 5,705,640     6,256,860 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนาการศกึษา 0 0 0 0 100 % 100,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000     150,000 

  ค่าวัสด ุ               
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    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,759,248.08 1,915,707.3 1,793,367.14 2,396,000 5.43 % 2,526,000 

    วัสดุกฬีา 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าวัสด ุ 1,759,248.08 1,915,707.3 1,793,367.14 2,496,000     2,626,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,759,248.08 1,915,707.3 1,793,367.14 2,546,000     2,776,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000     50,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000     50,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอดุหนุนส่วนราชการ 4,300,000 4,339,554.88 0 0 0 % 0 

      เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 0 0 861,000 1,060,000 12.83 % 1,196,000 

      เงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านแม่ย่อย 0 0 573,000 612,000 -2.61 % 596,000 

      เงินอดุหนุนโรงเรียนวัดสันคะยอม 0 0 467,000 484,000 380.99 % 2,328,000 

      เงินอดุหนุนโรงเรียนวัดสันทรายมูล 0 0 554,000 556,000 -3.6 % 536,000 

      เงินอดุหนุนโรงเรียนสนัทรายหลวง 0 0 2,066,783 2,284,000 -74.96 % 572,000 

รวมเงินอุดหนุน 4,300,000 4,339,554.88 4,521,783 4,996,000     5,228,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 4,300,000 4,339,554.88 4,521,783 4,996,000     5,228,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา 6,059,248.08 6,255,262.18 6,315,150.14 7,592,000     8,054,000 

รวมแผนงานการศึกษา 6,059,248.08 6,255,262.18 6,315,150.14 7,592,000     8,054,000 
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แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดอืนพนกังาน 0 0 0 450,200 96.51 % 884,700 

    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 67,200 0 % 67,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 67,200 0 % 67,200 

    ค่าจ้างลูกจา้งประจ า 960,485 1,009,680 1,064,040 908,280 5.25 % 955,920 

    เงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 1,075 0 0 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 3,033,000 3,456,000 3,645,000 4,860,000 53.33 % 7,452,000 

    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 337,000 384,000 405,000 540,000 53.33 % 828,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,331,560 4,849,680 5,114,040 6,892,880     10,255,020 

รวมงบบุคลากร 4,331,560 4,849,680 5,114,040 6,892,880     10,255,020 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

0 0 0 110,000 0 % 110,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 915,400 1,020,200 1,155,600 1,250,000 20 % 1,500,000 

    เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 25,000 25,000 25,000 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 940,400 1,045,200 1,180,600 1,390,000     1,640,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,161,382.5 895,007.5 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 0 0 703,523 1,205,000 148.96 % 3,000,000 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์งานสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสขุาภิบาลอาหาร 0 0 0 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันางานสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 500,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการพฒันาสขุาภิบาลของ สถาน
ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 

0 0 0 0 100 % 80,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 428,560.56 470,630.54 980,599.95 1,600,000 -6.25 % 1,500,000 

รวมค่าใช้สอย 1,589,943.06 1,365,638.04 1,684,122.95 2,855,000     5,430,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส านกังาน 32,741 17,238 60,902 80,000 12.5 % 90,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 1,440 3,000 33.33 % 4,000 

    วัสดุงานบ้านงานครวั 174,380 283,100 239,000 500,000 20 % 600,000 

    วัสดุกอ่สร้าง 7,500 57,350 7,500 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 198,666.4 471,637.6 510,237.44 800,000 0 % 800,000 

    วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 1,921,720.09 2,009,620.69 2,222,829.55 2,500,000 0 % 2,500,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 298,627 41,454 77,110 500,000 20 % 600,000 

    วัสดุการเกษตร 1,368,961.53 601,677.8 978,969.6 1,100,475 36.3 % 1,500,000 

    วัสดุเครือ่งแต่งกาย 61,680 48,360 99,540 100,000 100 % 200,000 

    วัสดุกฬีา 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 108,570 54,680 89,857 110,000 36.36 % 150,000 
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    วัสดุอืน่ 19,251.2 45,840 23,550 250,000 60 % 400,000 

รวมค่าวัสด ุ 4,192,097.22 3,630,958.09 4,310,935.59 6,093,475     6,994,000 

รวมงบด าเนินงาน 6,722,440.28 6,041,796.13 7,175,658.54 10,338,475     14,064,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านกังาน               

      ค่าจัดซ้ือเตน็ทท์รงโค้ง  409,500 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
ค่าจัดซ้ือสัญญาณไฟฉกุเฉิน (สัญญาณไฟไซเรนจ์) 
พร้อมอุปกรณ ์ 

0 0 36,273 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องพน่ยา แบบสะพายหลัง  39,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง  0 38,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์กอ่สร้าง               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศหรอืป๊ัมลม ขนาด 315 
ลิตร  

0 105,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์               

      ค่าจัดซ้ือเตียงผู้ป่วย ขนิดปรับเอนได ้ 0 49,500 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัแต่งพุม่ไม้แบบมือถือ ขนาด 23 
นิ้ว  

0 33,000 0 33,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัหญ้าแบบขอ้แข็ง 0 210,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  6,500 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาเพือ่จดัท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณแ์ละ
ติดตั้ง (เพิ่มเติม) จ านวน 2 งาน  

0 0 21,500 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      ค่าจัดซ้ือแม่แรงตะเฆ ่ขนาด 5 ตัน  25,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ส านักงาน 

0 0 0 16,000 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพM์ultifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      ค่าจัดซ้ือผ้าใบคลุมโครงเตน็ท ์ 228,000 0 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 402,788.67 587,794.9 0 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 258,833 35,500 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,110,788.67 1,023,294.9 316,606 99,500     0 

รวมงบลงทุน 1,110,788.67 1,023,294.9 316,606 99,500     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอดุหนุนเอกชน 0 420,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าเงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 21 
หมู่บ้าน 

0 0 420,000 420,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 420,000 420,000 420,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 420,000 420,000 420,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 12,164,788.95 12,334,771.03 13,026,304.54 17,750,855     24,319,020 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะ
ยาว "อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิน่ " 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

0 0 0 100,000 100 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

30,383.75 674,948.52 24,525.88 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดท าน้ าหมกั
ชีวภาพจากวัสดุเหลอืใช ้เพื่อดแูลสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดท าน้ าหมกั
ชีวภาพจากวัสดุเหลอืใช ้เพื่อดแูลสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การคัดแยกขยะในชมุชน 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลบรกิารสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 500,000 

      ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่ หน้าบ้านนา่มอง 0 0 0 0 100 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนขับ้า 

0 72,999 99,456 92,000 95.65 % 180,000 

รวมค่าใช้สอย 30,383.75 747,947.52 123,981.88 312,000     1,350,000 

รวมงบด าเนินงาน 30,383.75 747,947.52 123,981.88 312,000     1,350,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      

ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือมี
ก าลังเครื่องยนต์ไมต่่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย  

0 0 0 2,400,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               
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      ค่าจัดซ้ือเครื่องพน่หมอกควนั  0 0 0 472,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องชั่งน้ าหนกัแบบดิจติอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องผลติออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร  0 0 0 170,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องผลติออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร  0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องผลติออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 
จ านวน 10 เครื่อง  

0 0 0 250,000 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องวัดความดนัดจิิตอลที่ต้นแขน
พร้อม Adapter  

0 0 0 55,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร ์แบบ ข  0 0 0 316,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร ์แบบ ข จ านวน 30 เตียง  0 0 0 474,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,287,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 4,287,000     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 30,383.75 747,947.52 123,981.88 4,599,000     1,350,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 12,195,172.7 13,082,718.55 13,150,286.42 22,349,855     25,669,020 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 500,000 

      
ค่าสนับสนุนเครือ่งมอืเครื่องใชท้ี่จ าเป็นแก่ผู้
ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการช่วยเหลอืนกัเรียนในเขตเทศบาลต าบล 0 0 0 3,000,000 -100 % 0 
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สันทรายหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 3,000,000     600,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 3,000,000     600,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 3,000,000     600,000 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      

โครงการช่วยเหลอืด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรณีไดร้ับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค
วิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19))  

0 0 0 2,280,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,280,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 2,280,000     0 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 2,280,000     0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 5,280,000     600,000 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดอืนพนกังาน 658,560 557,820 593,940 1,104,580 89.87 % 2,097,300 

    เงินประจ าต าแหน่ง 33,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,575,000 1,890,000 2,034,000 2,484,000 0 % 2,484,000 
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    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 175,000 210,000 226,000 276,000 0 % 276,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,441,560 2,675,820 2,871,940 3,924,580     4,917,300 

รวมงบบุคลากร 2,441,560 2,675,820 2,871,940 3,924,580     4,917,300 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

0 0 0 100,000 0 % 100,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 539,600 635,000 714,200 800,000 0 % 800,000 

    ค่าเช่าบ้าน 12,000 0 0 36,000 0 % 36,000 

    เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 25,400 16,200 18,300 100,000 -80 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 577,000 651,200 732,500 1,036,000     956,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,388,790 1,138,344 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 0 0 2,567,393.5 2,440,000 2.46 % 2,500,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร 

0 15,036 15,162 40,000 0 % 40,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์งานของบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

0 0 0 187,000 -46.52 % 100,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,101 40,837 86,623.7 500,000 0 % 500,000 

รวมค่าใช้สอย 1,405,891 1,194,217 2,669,179.2 3,167,000     3,140,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส านกังาน 82,828.2 70,322 99,734 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,720,505 1,166,130 1,687,140 1,200,000 0 % 1,200,000 
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    วัสดุงานบ้านงานครวั 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุกอ่สร้าง 248,470 99,081 383,795 500,000 0 % 500,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000 3,500 69,022.2 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 416,608.92 419,954.93 427,639.5 500,000 0 % 500,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุเครือ่งแต่งกาย 0 53,350 0 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 188,770 267,990 396,295 460,000 -13.04 % 400,000 

    วัสดุอืน่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสด ุ 2,681,182.12 2,080,327.93 3,063,625.7 3,130,000     3,070,000 

รวมงบด าเนินงาน 4,664,073.12 3,925,744.93 6,465,304.9 7,333,000     7,166,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านกังาน               

      ค่าจัดซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที ่ 0 0 0 15,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุเปิดข้างเทท้ายชนาด 6 
ล้อ ติดเครนไฮดรอลกิพรอ้มกระเช้าไฟฟ้า  

0 0 0 2,500,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือหลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์  26,750 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์เบนซิน  0 0 8,350 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องอัดฉดีน้ าแรงดนัสูง  0 0 7,500 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือป๊ัมแช่ดูดโคลน (Submersible Sawage 
Pumps)  

0 0 11,700 0 0 % 0 
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      ค่าจัดซ้ือป๊ัมน้ า (แบบเรอืป๊ัมน้ าเครือ่งยนต์)  0 0 7,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์กอ่สร้าง               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องเจาะดนิ  0 0 8,000 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องเจาะพืน้ที่คอนกรีตและแอสฟัสท์ 
(Core Drilling Machine)  

96,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องเจาะเหล็ก แบบแทน่พรอ้ม
มอเตอร ์ 

6,900 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องเจียร์มอื  0 0 7,950 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 400w  0 0 5,000 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องเชื่อมโลหะ (ตู้อ๊อกแบบเสียบปลั๊ก)  0 0 25,500 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องตบดนิ 5 ตัน  0 0 21,000 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัถนน พร้อมอุปกรณ ์ 0 0 24,500 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัพลาสม่า  0 0 23,500 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัไฟเบอร ์ 0 0 6,250 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศหรอืป๊ัมลมโรตารี่  0 0 6,500 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบ (Slump Test)  5,500 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรตี พร้อมอุปกรณ ์ 15,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเลือ่ยองศา ขนาด 10 นิ้ว  0 0 7,400 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือสว่านเจาะกระแทก ขนาด 13 มิลลิเมตร  0 3,900 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือสว่านเจาะกระแทกแบบไร้สาย ขนาด 
10 มิลลิเมตร  

0 8,380 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า ขนาด 10 มิลลิเมตร  0 3,600 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือสว่านโรตารี ่แบบ 3 ระบบ  11,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               
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ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัต ิขนาด 380 
โวลต์ ขนาด 5 แรงม้า พรอ้มอุปกรณ์ส าหรบัใช้
งาน  

60,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว  0 0 5,500 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัเหลก็ แบบมือถือ ขนาด 2.50 
มิลลิเมตร  

0 0 18,000 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องเป่าลม ขนาดเครื่องยนต์เบนซิน 4 
จังหวะ  

0 0 0 59,618 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องเป่าลม ขนาดเครื่องยนต์เบนซิล 4 
จังหวะ  

59,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องสว่านแทน่ตัวใหญ่ ขนาด 1 1/4 
นิ้ว  

0 0 20,500 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องสว่านโรตารี ่ 0 0 17,200 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือโตะ๊เลือ่ย ขนาด 10 นิ้ว  0 0 8,300 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเลือ่ยฉลุไฟฟ้า 0 5,300 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว  0 0 8,400 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมือถอื ขนาด 7 
นิ้ว  

0 5,980 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า ขนาด 10 มิลลิเมตร  0 0 4,200 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือสว่านไร้สาย แบบกระแทกได ้ 0 0 9,900 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือสว่านสกดัไฟฟ้า  0 0 17,900 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ส ารวจ               

      ค่าจัดซ้ือกล้องประมวลผลรวม พร้อมอุปกรณ์  250,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องวัดระดับเลเซอร ์พร้อมขา  0 0 14,800 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ 
พร้อมอุปกรณ ์ 

22,500 27,500 0 0 0 % 0 
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ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชกั ขนาดความ
ยาว 5 เมตร  

3,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะ  0 0 8,200 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล  

0 0 0 88,000 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 

0 15,700 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 

0 11,890 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 31,256.2 9,095 0 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 138,929.8 400,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 586,906.2 91,345 441,979.8 3,062,618     0 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ซ่ึงเป็นการติดตั้งครัง้
แรกในอาคารหรอืสถานทีร่าชการพร้อมการก่อสร้างหรอื
ภายหลังการกอ่สรา้ง 

              

      
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงดันสูง บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

0 500,000 0 0 0 % 0 

    ค่าถมดิน               

      
โครงการจ้างเหมาถมดินลกูรงั บริเวณสระน้ าหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

311,000 0 0 0 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      
โครงการก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล บริเวณลานจอดรถ 
หน้าสนามกีฬาเทศบาลฝั่งตรงข้ามอาคาร
ส านักงานเทศบาล หมูท่ี ่10 ต าบลสันทรายน้อย  

170,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จ านวน 1 ชั้น 
บริเวณสุสานบ้านแม่คาว หมู่ 2 ต าบลสันพระ
เนตร 

0 287,000 0 0 0 % 0 

      โครงการจ้างเหมาพรอ้มตดิตั้งป้ายชื่ออาคารศูนย์ 0 15,000 0 0 0 % 0 
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ฟื้นฟูสุขภาพชมุชน เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  

      
โครงการจ้างเหมาพรอ้มตดิตั้งป้ายชื่ออาคารศูนย์
ส่งเสริมสขุภาพชุมชน เทศบาลต าบลสนัทราย
หลวง  

0 15,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
สันทรายหลวง บริเวณห้องประธานสภาเทศบาล 
ชั้น 2 โดยการเปลี่ยนกระเบ้ืองปูพื้นเนื่องจากพื้น
เดิมช ารุดเสียหาย  

0 54,000 0 0 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
ค่าก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล บริเวณอาคารส่งเสริม
และฟื้นฟูสขุภาพชุมชน หมูท่ี่ 4 ต าบลสันทราย
น้อย 

38,800 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการขุดเจาะบ่อดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อม
ระบบ (เครื่องสูบน้ าลกึและตู้ควบคุม) หมู่ 9 บ้าน
สันทรายก้อม ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน 

0 0 250,000 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง               

      ค่าจ้างเหมาตเีส้นสนามตะกร้อ 2 สนาม 30,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาตเีส้นสนามแบดมินตนั 4 สนาม  60,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน บริเวณ
อาคารศนูย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที ่4 
ต าบลสันทรายน้อย 

156,000 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก อาคาร
ส านักงานแบบประตูบานเลือ่นอัตโนมัต ิกระจก
กรอบอลูมเินียมพร้อมงานติดตั้งระบบ บรเิวณ
ทางเข้า – ออก อาคารส านกังานเทศบาลต าบล
สันทรายหลวง 

0 85,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงป้อมยาม บริเวณทางเข้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง หมูท่ี่ 1 
ต าบลสันทรายน้อย  

0 75,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสัน
ทรายเงนิ หมูท่ี่ 10 ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 488,000 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงห้องน้ า ศูนย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
หมู่ที่ 5 ต าบลสันทรายหลวง 

0 95,000 0 0 0 % 0 

      
ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะบริเวณอาคารบ้านทอ่ 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง หมู่ 9 ต าบลสัน
ทรายหลวง 

85,000 0 0 0 0 % 0 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สรา้ง 

              

      
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึง่
สิ่งก่อสร้าง 

0 0 1,076,950 2,000,000 -50 % 1,000,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 850,800 1,126,000 1,814,950 2,000,000     1,000,000 

รวมงบลงทุน 1,437,706.2 1,217,345 2,256,929.8 5,062,618     1,000,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 8,543,339.32 7,818,909.93 11,594,174.7 16,320,198     13,083,300 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 49,750 197,965 0 0 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 250,000 100 % 500,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,750 197,965 0 250,000     500,000 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ซ่ึงเป็นการติดตั้งครัง้
แรกในอาคารหรอืสถานทีร่าชการพร้อมการก่อสร้างหรอื
ภายหลังการกอ่สรา้ง 

              

      
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีต พร้อมขุดหลุม/
ฝังเสา/เทโคน บริเวณเลียบล าเหมอืงโจ้ ขนาด
ความยาวเสา 9 เมตร 

110,500 0 0 0 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
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โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล พร้อมประตเูปิด – ปิด 
บริเวณลานกฬีาบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่ 1 ต าบลสัน
ทรายหลวง 

160,000 0 0 0 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านป่าลาน ต าบลสัน
ทรายหลวง บรเิวณข้างสุสานบ้านป่าลาน (ต่อ
ของเดมิถึงสะพานข้ามน้ าแมแ่ก้ด) 

0 0 124,000 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านป่าลาน ต าบลสัน
ทรายหลวง บรเิวณหลังบ้านทรงไทย 

0 0 39,800 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด ต าบล
ป่าไผ่ บริเวณใกล้ศาลาแปดเหลี่ยม ซอยทุ่งทอง 

0 0 220,000 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด ต าบล
ป่าไผ่ บริเวณซอยสันป่าอู่ถึงทางเขา้บ้านเลขที ่
323 หมู่ 4 ต าบลป่าไผ่   

0 0 189,000 0 0 % 0 

      

ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล 
(หมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์) ต าบลสันทรายน้อย
บริเวณล าเหมืองโจ้ตั้งแต่สะพานไอซ์แลนด-์
สะพานไทยสันทรายฝั่งหมู่บ้านสันทราย
ไอซ์แลนด ์ 

0 0 1,947,000 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล 
ต าบลสันทรายน้อย บรเิวณล าเหมอืงโจ้สวน
สมพงษ์ (สะพานสมพงษ์-ฝายกั้นน้ า)  

0 0 1,341,575 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล 
ต าบลสันทรายน้อย บรเิวณล าเหมอืงฝั่งพิมกุต ์ 

0 0 3,320,200 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 5 บ้านโจ้ (หมู่บ้าน
กล้วยไม้) ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณล าเหมือง
สาธารณะด้านข้างหมู่บ้านใกล้ประตเูปิด-ปิดน้ า  

0 0 1,679,000 0 0 % 0 

      
ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 5 บ้านโจ้ ต าบลสันทราย
น้อย บริเวณล าเหมืองฝั่งพมิุกต ์ 

0 0 2,564,052 0 0 % 0 

      

ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 5 บ้านท่อ ต าบลสนั
ทรายหลวง บรเิวณล าเหมอืงโจ้ฝั่งบ้านทอ่ 
(สะพานหลังหมู่บ้านปวริศาถึงสะพานสุสานสัน
ทรายหลวง)  

0 0 3,399,000 0 0 % 0 
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ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ 7 บ้านสันคะยอมใต้ 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณล าเหมอืงฝั่งบ้านสัน
คะยอมใต ้(ระหว่างพนังเดิมถึงพนังเดมิ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบล บ้านสัน
คะยอม)  

0 0 2,370,908 0 0 % 0 

      

ก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณล าเหมอืงโจ้บรเิวณ
ศูนย์นิสสันตอ่พนังเดิมตรงข้ามบ้านสนัทราย
ไอซ์แลนด ์

0 0 2,818,000 0 0 % 0 

      
ขยายไหล่ถนน ค.ส.ล หมู่ 5 บ้านโจ้ ต าบลสนั
ทรายนอ้ย บริเวณซอยบ้านโจ้ 13 ถึงสะพานข้าม
ล าน้ าคาว 

0 0 495,000 0 0 % 0 

      
ขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ 7 บ้านต้นซาง ต าบลสัน
ทรายหลวง บริเวณถนนสาธารณะบ้านต้นซางถึง
สุดเขตติดต่อบ้านแมแ่ก้ดหลวง  

0 0 191,000 0 0 % 0 

      
ขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ 8 บ้านปินดก ต าบลสัน
ทรายหลวง บริเวณสามแยกแมแ่ก้ดถึงสะพาน
ข้ามล าเหมอืงสาธารณะ 

0 0 187,000 0 0 % 0 

      

ค่าก่อสร้างพนัง บ้านโจ้ หมู่ที ่5 ต าบลสันทราย
น้อย บริเวณล าเหมืองโจ้ช่วงใกล้ศูนย์บรกิาร
รถยนต ์บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด  

0 0 498,000 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างพนัง บ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 ต าบล
สันทรายน้อย บริเวณล าเหมืองโจ้ชว่งใกล้ศนูย์นิส
สันนอรท์เวฟ สันทราย 

0 0 245,000 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างพนัง บ้านสันทรายทอง หมู่ที่ 6 ต าบล
สันทรายน้อย บรเิวณล าเหมืองโจ้ชว่งสะพาน
สมโภช 700 ปี ถึงสะพานข้ามล าเหมอืงโจ ้

0 0 498,000 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 
ต าบลสันทรายน้อย บรเิวณล าเหมอืงสาธารณะ
ต่อรางเดิม (ข้างหมู่บ้านสันทรายคนัทรีวิว)  

0 0 72,700 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างก าแพงกัน้ดนิ ค.ส.ล บ้านสัน
ทรายมูล หมู่ที่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย (ช่วงหลัง
หมู่บ้านสันทรายวิลเลจ)  

0 0 319,000 0 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างก าแพงกัน้ดนิ ค.ส.ล พร้อมงาน
รื้อท่อเหลี่ยมเดิม บ้านโจ ้หมู่ 5 ต าบลสันทราย
น้อย บริเวณไหล่ถนนหน้าหมู่บ้านลากนู่าโฮม  

0 0 448,804 0 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล บ้านสันคะ
ยอมใต้ หมู่ 7 ต าบลสันทรายน้อย (ปิดแนวล า
เหมืองสามแยกทางเข้าทางหมู่บ้าน-จัดสรรลากู
น่าโฮม) 

0 3,527,972 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณบ้านปา่ลาน 
หมู่ที่ 2 ต าบลสันทรายหลวง (ซอยสันคะโจ ้ช่วง
ข้างบ้านเลขที่ 145)  

155,800 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณบ้านสนั
ทรายเงนิ หมูท่ี่ 10 ต าบลสันทรายนอ้ย (บรเิวณ
ซอยข้างสุสานสนัคะยอม) 

416,700 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านป่าลาน (หย่อม
บ้านป่าตอง) บริเวณซอยใกล้บ้านเลขที่ 257 หมู่
ที่ 2 ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 368,500 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสนัทรายมูล 
หมู่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณซอยบ้านเลขที่ 
145  

0 0 40,700 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล บริเวณบ้านสัน
ทรายมูล หมู่ที่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย (ข้างล า
เหมืองโจ้ใกล้สะพานพมิุกต์) 

0 0 224,500 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล 
หมู่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย (ข้างล าเหมอืงโจใ้กล้
สะพานไทสนัทราย)  

0 0 116,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าและกกัเก็บน้ า 
ค.ส.ล บริเวณล าเหมอืงโจ้ ช่วงใกล้สะพาน (บ้าน
ข้าวแท่น - บ้านป่ากล้วย) ต าบลสันทรายหลวง  

400,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าและกกัเก็บน้ า 
ค.ส.ล บริเวณล าเหมอืงโจ้ ช่วงบ้านข้าวแทน่ หมู่ 
3 ต าบลสันทรายหลวง  

400,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บรเิวณล าเหมอืงโจ้ 
หมู่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย (ช่วงสะพานเข้า
หมู่บ้านไทสันทราย) 

0 475,000 0 0 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บรเิวณล าเหมอืงโจ้ 
หมู่ 3 และหมู ่5 ต าบลสันทรายนอ้ย(ต่อของเดิม
บริเวณฝายกัน้น้ า)  

480,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บรเิวณล าเหมอืงโจ้ 
หมู่ที่ 3 ต าบลสันทรายหลวง (ต่อของเดมิบริเวณ
ฝายกั้นน้ า) 

240,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บรเิวณล าเหมอืงโจ้ 
หมู่ที่ 4 ต าบลสันทรายหลวง (ต่อของเดมิบริเวณ
ฝายกั้นน้ าของที่ว่าการอ าเภอสันทราย)  

240,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ล าเหมืองโจ้ หมู่ 5 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณชว่งสะพานสวน
สมพงษ์ถึงแนวพนงัเดิม 

0 240,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. บริเวณล า
เหมืองโจ้ (ช่วงหมู่บ้านกลว้ยไม้) หมู่ 5 ต าบลสัน
ทรายนอ้ย 

0 200,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล บรเิวณภายในสุสาน
สันคะยอม หมู่ที่ 10 ต าบลสันทรายนอ้ย 

0 0 216,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บรเิวณภายใน
สุสานสันทรายมูล หมู่ 6 ต าบลสันทรายน้อย  

0 0 80,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล 
หมู่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน 

0 0 335,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน (ปิดล าเหมือง) บรเิวณ
ใกล้ หมู่บ้านลากูน่าโฮม หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทราย
น้อย  

0 0 261,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล บริเวณบ้านแม่
ย่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลสันทรายน้อย (บริเวณใกล้
บ้านเลขที ่328)  

0 0 71,500 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล บริเวณบ้านสัน
ทรายนอ้ย หมู่ที ่9 ต าบลสันทรายนอ้ย (บรเิวณ
ซอย 4)  

0 0 232,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล บ้านข้าวแทน่ 
บริเวณตั้งแต่สะพานป่าตองถึงใกลว้ัดข้าวแท่น
หลวง หมู่ 3 ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 497,000 0 0 % 0 
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โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล บ้านป่าลาน หมู่ 2 
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณหย่อมป่าตอง ช่วง
ถนนบ้านทรงไทย  

0 0 243,500 0 0 % 0 

      

โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล หน้าศูนย์ฟื้นฟู
และส่งเสริมสขุภาพชุมชน บรเิวณบ้านสันคะยอม 
หมู่ที่ 4 ต าบลสันทรายน้อยถึงบ้านสันทรายก้อม 
หมู่ที่ 9 ต าบลสันทรายหลวง 

349,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 
2 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณถนนข้างสุสานป่า
ลานช่วงก่อนสะพานข้ามล าน้ าแม่แก้ด  

0 0 170,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 
2 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณไหล่ถนนหย่อม
บ้านสันคะโจ ้ 

0 0 55,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยเหนือ 
หมู่ 1 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณใกล้สะพาน
ข้ามล าเหมอืงแม่ย่อยถึงโค้งหน้าหมู่บ้านการุณ  

0 0 62,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยเหนือ 
หมู่ 1 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณซอยทรัพย์
เจรญิสุข 

0 0 151,800 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันคะยอมใต้ 
หมู่ 7 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณไหล่ถนนบ้าน
สันคะยอมใตถ้ึงหมู่บ้านลากูน่าโฮม  

0 0 497,000 0 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล บรเิวณบ้านปิ
นดก หมู่ที่ 8 ต าบลสันทรายหลวง (ช่วงบริเวณ
แยกบ้านสนัป่าสัก – สุดเขตหลังวัดแม่แก็ด)  

234,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับถมดินลกูรังขยายไหล่ทาง บริเวณ
ถนนข้าวแทน่ – เมืองเล็น (ช่วงสะพานป่าตอง – 
วัดข้าวแทน่หลวง) 

98,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนน ค.ส.ล 
บริเวณหลังตลาดสันทรายหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบล
สันทรายหลวง  

124,101 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ดว้ย
แอสฟัสท์ติก คสล. พร้อมงานปรับปรุงรางระบาย
น้ า 2 ฝั่งถนน 

843,158 0 0 0 0 % 0 
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ปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) หมู่ 
2 บ้านแม่ย่อยใต้ ต าบลสนัทรายน้อย บริเวณใกล้
บ้านนายอ านวยถึงหลังโรงเรียนสวนองุน่  

0 0 269,000 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง               

      
ค่าปรับปรุงสะพานเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลสันทราย
น้อย บริเวณล าเมืองโจ ้ช่วงสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 4 จุด  

0 0 104,600 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,251,259 4,442,972 26,962,139 0     0 

รวมงบลงทุน 4,301,009 4,640,937 26,962,139 250,000     500,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอดุหนุนส่วนราชการ 835,539.89 0 0 0 0 % 0 

      
อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดชียงใหม่2 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
บริเวณ หมู่ 5 บ้านโจ้ ซอย 13-14   

0 0 154,850.4 0 0 % 0 

      
อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ 
บ้านสันคะยอมใต้ หมูท่ี่ 7 ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 0 470,000 -100 % 0 

      
อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ 
บ้านสันทรายทอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 0 230,000 -100 % 0 

      
อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ 
บ้านสันทรายมูล หมูท่ี่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 0 96,000 -100 % 0 

      
อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ
บ้านต้นซาง หมู่ 7 ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 50,506.69 0 0 % 0 

      
อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ
บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 25,042.47 0 0 % 0 

      อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 0 0 254,402.68 0 0 % 0 
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โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ
บ้านสันทรายหลวง หมู่ 4 ต าบลสันทรายหลวง 

      

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอสนัทราย 
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย ภายในบริเวณ
ประปาหมู่บ้านธนสารวลิล่า 8 หมู่ที่ 10 ต าบลสัน
ทรายนอ้ย 

0 0 230,235.48 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 835,539.89 0 715,037.72 796,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 835,539.89 0 715,037.72 796,000     0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 5,136,548.89 4,640,937 27,677,176.72 1,046,000     500,000 

งานสวนสาธารณะ               

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านกังาน               

      
โครงการจัดซือ้ม้านั่ง บริเวณรมิทางเดนิหมูบ้่านพิ
มุกต์ หมู ่5 ต าบลสันทรายน้อย  

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดซือ้ม้านั่งในสวนสาธารณะ บ้านทุ่ง
ยาว หมู่ 1 ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดซือ้ม้านั่งในสวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 0 0 0 44,000 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเรือป๊ัมน้ าชนิดเครื่องยนตเ์บนซิน  0 0 0 22,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      
ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัต ิขนาด 380 
โวลต์ ขนาด 5 แรงม้า พรอ้มอุปกรณ์ส าหรบัใช้
งาน  

0 30,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องตดัหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 95,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑ์อื่น               

      ค่าจัดซ้ือศาลาไม้พกัผ่อน  0 0 0 280,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 78,000 541.03 % 500,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 819,500     500,000 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างซุ้มโครงเหลก็ บริเวณภายใน
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสนัทรายหลวง หมู่ 
10 ต าบลสันทรายน้อย 

0 0 0 115,000 -100 % 0 

      
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ าพ ุบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  

80,000 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการติดตั้งน้ าพุบรเิวณล าเหมืองโจ ้บริเวณล า
เหมืองโจ้ช่วงระหว่าง หมู่ 4 บ้านสันคะยอม และ 
หมู่ 10 บ้านสันทรายเงนิ ต าบลสันทรายน้อย 
จ านวน 3 จุด  

0 0 0 90,000 -100 % 0 

      
โครงการติดตั้งระบบน้ าพ ุบริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาล (ภายในล าเหมอืงโจ้) หมูท่ี่ 10 ต าบลสัน
ทรายนอ้ย  

0 0 65,000 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 0 65,000 205,000     0 

รวมงบลงทุน 80,000 30,000 65,000 1,024,500     500,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 80,000 30,000 65,000 1,024,500     500,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 9,655,065 9,553,320 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 0 0 8,969,555 13,500,000 0 % 13,500,000 
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รวมค่าใช้สอย 9,655,065 9,553,320 8,969,555 13,500,000     13,500,000 

รวมงบด าเนินงาน 9,655,065 9,553,320 8,969,555 13,500,000     13,500,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,655,065 9,553,320 8,969,555 13,500,000     13,500,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 23,414,953.21 22,043,166.93 48,305,906.42 31,890,698     27,583,300 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดอืนพนกังาน 291,000 308,640 326,760 599,040 85.96 % 1,113,960 

    เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 99,000 153,000 90,000 324,000 0 % 324,000 

    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 11,000 17,000 10,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 419,000 496,640 444,760 1,019,040     1,533,960 

รวมงบบุคลากร 419,000 496,640 444,760 1,019,040     1,533,960 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 97,800 105,000 112,200 150,000 0 % 150,000 

    เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 97,800 105,000 112,200 150,000     160,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 139,455.75 66,025 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 0 0 40,715 269,000 48.7 % 400,000 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 139,455.75 66,025 40,715 299,000     430,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุส านกังาน 48,782 48,684 43,078 80,000 0 % 80,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุงานบ้านงานครวั 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุกอ่สร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 2,552.16 0 0 4,000 0 % 4,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 

    วัสดุคอมพวิเตอร ์ 59,630 86,300 123,290 180,000 0 % 180,000 

    วัสดุอืน่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสด ุ 110,964.16 134,984 166,368 293,000     293,000 

รวมงบด าเนินงาน 348,219.91 306,009 319,283 742,000     883,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านกังาน               

      ค่าจัดซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที ่ 0 0 0 15,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0 
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ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า  
19 นิ้ว) 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน  

0 0 0 16,000 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี  

0 0 0 15,000 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพมิพ์เลเซอร ์หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  

0 0 0 10,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 173,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 173,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 767,219.91 802,649 764,043 1,934,040     2,416,960 

งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน 

23,100 15,000 48,300 0 100 % 200,000 

      ค่าใช้จ่ายในการคดัเลอืกกรรมการชมุชน 0 0 0 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดนดัชุมชน 299,840 0 0 300,000 0 % 300,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 0 0 0 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 0 0 100 % 500,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 200,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่งแวดลอ้มโลก 0 0 0 0 100 % 100,000 
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      ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชมุชนย่อย 0 0 0 0 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนกัเรียน นักศกึษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียนหรอืวันหยุดราชการ 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

0 0 0 200,000 150 % 500,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ 78,276 0 0 100,000 0 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพของครอบครัว 0 0 0 94,525 746.34 % 800,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน 0 0 0 600,000 33.33 % 800,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพผู้น าชมุชน 0 0 0 0 100 % 800,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 800,000 0 % 800,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศกัยภาพสตร ี 453,600 0 0 800,000 0 % 800,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีสว่นร่วมใน
การเมืองการปกครอง 

0 0 0 100,000 400 % 500,000 

      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเขม้แข็งของชมุชน 231,720 0 20,500 38,000 1,215.79 % 500,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสมรรถภาพผู้พิการออทิ
สติก 

0 0 0 100,000 0 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 0 0 0 0 100 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการด าเนนิการกจิกรรม
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าร ิ“เรา
ท าความด ีเพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

0 0 0 0 100 % 500,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการด าเนนิการโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าร ิ“เรา
ท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 

0 0 0 400,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทข์องคนในชาต ิ

981,180 0 0 200,000 0 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 2,067,716 15,000 68,800 3,752,525     8,320,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,067,716 15,000 68,800 3,752,525     8,320,000 
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,067,716 15,000 68,800 3,752,525     8,320,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,834,935.91 817,649 832,843 5,686,565     10,736,960 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา 0 0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     200,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุกฬีา 0 0 2,688 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 2,688 50,000     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 2,688 50,000     250,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 2,688 50,000     250,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรกัษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณ ี

0 0 215,650 136,200 634.21 % 1,000,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 215,650 136,200     1,000,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 215,650 136,200     1,000,000 



- 62 - 
 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 215,650 136,200     1,000,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 0 0 218,338 186,200     1,250,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์บ้านสัน
ทรายเงนิ หมู่ 10 ต าบลสันทรายน้อย บรเิวณ
ภายในสุสานสันคะยอม  

0 0 0 2,450,000 -100 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อร้างถนน ค.ส.ล. บรเิวณหย่อมสนัป่าอู 
ปากซอยเข้าบ้านเลขที่ 195 หมู่ 4 ต าบลป่าไผ่ 

0 0 0 198,125 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสัน
ทรายหลวง หมู ่4 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ
ซอยเจ้าหนาน ซอย 5 และซอย 6   

0 0 0 400,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสัน
ทรายหลวง หมู ่4 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ
ไหล่ถนนหน้าโรงเรียนพงษ์พกิุล ช่วงตั้งแต่หน้า
บ้านเลขที่ 272   

0 0 0 172,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสนัทรายหลวง 
หมู่ 4 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณถนนข้าง
คริสตจกัรประตูสวรรค ์ 

0 0 0 492,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสนัทรายหลวง 
หมู่ 4 ต าบลสันทรายหลวง บรเิวณถนนข้าง
บ้านเลขที่ 651 ต่อของเดิม  

0 0 0 480,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้านเลขที่ 182 (บ้านจตุสุรกานต์) หมู่ 1 
บ้านทุ่งยาว ต าบลสันทรายหลวง 

0 0 0 0 100 % 490,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ 0 0 0 0 100 % 346,000 
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บ้านเลขที่ 433 (โรงแรมฮนันีอ่ินน์) หมู่ 5 บ้านโจ้ 
ต าบลสันทรายน้อย 

      
โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล บ้านสันทรายมูล 
หมู่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณทางเดินเลียบ
น้ าเหมอืงโจ้ชว่งใกล้สวนสมพงษ ์ 

0 0 0 45,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ระหว่างบ้านทอ่ 
หมู่ 5 และบ้านสันทรายหลวง หมู ่4 ต าบลสัน
ทรายหลวง บริเวณเลียบล าเหมืองโจ้ตั้งแตห่ลัง
ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยถึงสะพาน
ข้างหมู่บ้านวงค์สว่าง 

0 0 0 1,645,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลอดใต้สะพานในเขตทางหลวงแผน่ดิน บริเวณใต้
สะพานข้ามล าเหมอืงโจ ้ในเขตทางหลวงแผน่ดิน 
หมายเลข 121ตอนต้นเปา-ดอนแก้ว กม.ที่ 
23+230 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม , หมู่ 8 บ้านเดน่
สันคะยอม ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 0 790,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรตีเสริมเหลก็ 
บริเวณ เลียบล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ ฝั่ง
หมู่บ้านกล้วยไม้ หมู ่5 บ้านโจ ้ต าบลสันทราย
น้อย 

0 0 0 0 100 % 323,000 

      

โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรตีเสริมเหลก็ 
บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 222  (นายสุนันท์ 
ละอองศรี) หมู่ 9 บ้านสันทรายนอ้ย ต าบลสัน
ทรายนอ้ย 

0 0 0 0 100 % 70,000 

      
โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรตีเสริมเหลก็ 
บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 318 (นายสงวน ทาใจ) 
หมู่ 9 บ้านสันทรายนอ้ย ต าบลสันทรายน้อย 

0 0 0 0 100 % 71,000 

      
โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรตีเสริมเหลก็ 
บริเวณเลียบล าเหมืองสาธารณะหน้าวดัแมค่าว 
หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต าบลสนัพระเนตร 

0 0 0 0 100 % 871,000 

      

โครงการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. เชือ่มทางเดนิล า
เหมืองโจ้ บรเิวณทางเดนิ ค.ส.ล. เลียบล าเหมือง
โจ้ช่วงใกล้สะพานทางหลวงหมายเลข 121 
จ านวน 2 จุด  

0 0 0 123,000 -100 % 0 
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โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน หมู่ 2 
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณล าเหมืองแม่แก้ด 
ช่วงหลังบ้านทรงไทย-ต่อพนังกันดนิของเดมิ  

0 0 0 132,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณล าเหมอืงสาธารณะ
ช่วงหลังหมู่บ้านเชียงใหม่กาเดน้ทแ์ลนด ์ 

0 0 0 366,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณล าเหมอืงสาธารณะ
หลังหมู่บ้านกล้วยไม ้

0 0 0 775,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านทอ่ หมู่ 5 
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณข้างหมู่บ้านปวริศา 
ต่อพนังเดิมเลียบล าเหมืองโจ ้ 

0 0 0 113,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2 
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณล าเหมืองแก้ด (สัน
คะโจ้หลังบ้านทรงไทย)  

0 0 0 441,838 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายมูล 
หมู่ 3 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณล าเหมอืง
สาธารณะหลังหมู่บ้านธรีพร  

0 0 0 431,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ล าเหมืองโจ้ หมู่ 10 
บ้านสันทรายเงนิ หมู่ 4 บ้านสันคะยอม บริเวณ
ทิศเหนอืสะพานข้ามล าเหมอืงโจ้ชว่ง
สวนสาธารณะเทศบาล ต าบลสนัทรายนอ้ย  

0 0 0 314,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างพื้นทางเดนิคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์ จากหลงั
เทศบาลฯ ถึงสะพานข้าง บ้านเลขที่ 525 หมู่ 1 
บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสนัทรายนอ้ย 

0 0 0 0 100 % 946,000 

      

โครงการก่อสร้างพื้นทางเดนิคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ จากสะพาน
ข้างบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านซาวด์เอฟเฟค หมู่ 
1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสันทรายนอ้ย 

0 0 0 0 100 % 2,205,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล บ้านแม่
ย่อยใต้ หมู่ 2 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณ
ด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  

0 0 0 276,000 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ 4 0 0 0 438,000 -100 % 0 
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ต าบลสันทรายน้อย หมู่บ้านสันทรายคันทรวีิลล์ 
(บริเวณซอย 6)  

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระะบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก บรเิวณซอยบ้านสัน 37 หมู่ 4 บ้านป่า
เหมือด ต าบลป่าไผ่ 

0 0 0 0 100 % 117,500 

      
โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ส้วมสาธารณะ ค.ส.ล. 
บริเวณสุสานบ้านป่าเหมือด หมู่ 4 ต าบลป่าไผ่ 

0 0 0 450,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 323 (กิติพัฒน์) หมู ่7 
บ้านต้นซาง ต าบลสนัทรายหลวง 

0 0 0 0 100 % 122,000 

      
โครงการขยายไหล่ ค.ส.ล. บ้านข้าวแทน่ หมู่ 3 
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณไหล่ถนนสายหลัก
ภายในหมู่บ้าน 

0 0 0 870,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บริเวณถนน
สาธารณะตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ าแก็ดสิน้สดุแนว
คอนกรีต บ้านป่าลาน หมู่ 2 ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 0 345,600 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 
2 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณไหล่ถนน
สาธารณะบ้านป่าลาน   

0 0 0 217,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเหมอืด 
หมู่ 4 บริเวณไหล่ถนนสาธารณะหน้าสุสานบ้าน
ป่าเหมือด ต าบลป่าไผ่  

0 0 0 161,482 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทราย
หลวง หมู่ 4 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณซอยหัว
บ้านเลขที่ 30 ถึงทางแยกซอยหัวบ้านเลขที ่28  

0 0 0 253,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทราย
หลวง หมู่ 4 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ
ไหล่ถนนหน้าซอยเจ้าหนาน 

0 0 0 697,000 -100 % 0 

      

โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. ระหว่างบ้านสัน
ทรายกอ้ม หมู่ 9 ต าบลสันทรายหลวง และบ้าน
สันคะยอม หมู่ 4 ต าบลสันทรายน้อย บรเิวณไหล่
ทางถนนข้าง ตรอ.ถึงทางหลวงหมายเลข 121 

0 0 0 528,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ถนนบ้านสันคะยอมใต ้บริเวณ
ไหล่ถนนบ้านสนัคะยอมใตถ้ึงลากูน่า หมู่ 7 ต าบล

0 0 0 333,900 -100 % 0 
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สันทรายน้อย  

      

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พรอ้ม
ระบบตู้ควบคุม ชุมชนธนสาร (บ้านสันทรายเงิน) 
หมู่ 10 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณที่ตั้งระบบ
ประปาหมู่บ้าน  

0 0 0 350,000 -100 % 0 

      
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พรอ้ม
ระบบตู้ควบคุม บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู ่1 ต าบล
สันทรายน้อย บริเวณที่ตั้งระบบประปาหมูบ้่าน  

0 0 0 350,000 -100 % 0 

      
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พรอ้ม
ระบบตู้ควบคุม บ้านสนัป่าสัก หมู่ 6 ต าบลสัน
ทรายหลวง บริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  

0 0 0 350,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ดว้ยแอส
ฟัลท์ติก จ านวน 25 จุด บรเิวณปากซอยเชือ่ม
ทางหลวงหมายเลข 1367 เชียงใหม่สันทราย-
พร้าว (สายเก่า)  

0 0 0 354,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผวิจราจรแบบ Overlay  ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า 
ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 288 (อมรวิวฒัน์) หมู่ 9 
บ้านสันทรายนอ้ย ต าบลสันทรายนอ้ย 

0 0 0 0 100 % 80,000 

      

โครงการปรับปรุงผวิจราจรแบบ Overlay ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต บรเิวณซอยข้างบ้านเลขที่ 
401 (หลังโรงเรียนสวนองุน่) หมู่ 2 บ้านแมย่่อย
ใต้ ต าบลสันทรายนอ้ย 

0 0 0 0 100 % 193,000 

      

โครงการปรับปรุงผวิจราจรแบบ Overlay ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต บรเิวณถนนภายในหมู่บ้านสัน
ทรายคันทรวีิลล ์(ต่อจากของเดิมถึงสะพานข้าม
ล าเหมืองโจ้) หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ต าบลสนั
ทรายนอ้ย 

0 0 0 0 100 % 442,000 

      

โครงการปรับปรุงผวิจราจรแบบ Overlay ด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า 
ซอย 5 (วัดแม่คาว) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต าบลสัน
พระเนตร 

0 0 0 0 100 % 625,000 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ 
(Asphalt Concrete) บ้านสันทรายน้อย หมู่ 9 

0 0 0 220,000 -100 % 0 
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ต าบลสันทรายน้อย บรเิวณซอย 2 (ซอยมอญศรี)  

      

โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านข้าวแทน่ หมู่ 3 ต าบลสันทราย
หลวง บริเวณทางแยกสะพานป่าตองถึงต่อถนน
เดิมกอ่นสุดเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

0 0 0 1,857,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านต้นซาง หมู ่7 บริเวณซอยต้นซาง
31 ข้างร้านขายไม้ถึงสามแยกซอยเทศบาล 29 
ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 0 2,778,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านทุ่งยาว หมู ่1 บริเวณหน้าสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนถึงสุดเขตบ้านทุ่งยาว ต าบลสัน
ทรายหลวง  

0 0 0 2,902,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านป่าลาน หมู ่2 ต าบลสันทรายหลวง 
บริเวณซอยป่าลาน 27  

0 0 0 291,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านสันทรายกอ้ม หมู่ 9 บริเวณซอย
สันทรายหลวง ซอย 1 ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 0 408,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านสันทรายนอ้ย หมู่ 9 ต าบลสันทราย
น้อย บริเวณซอย 1 (ซอยอมรววิัฒน์)  

0 0 0 1,327,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านสันทรายมูล หมู่ 3 ต าบลสันทราย
น้อย บริเวณหมู่บ้านผาสุก ช่วงสามแยก
บ้านเลขที่ 352/10 ถึงสามแยกเข้าหมู่บ้านผาสุข 

0 0 0 413,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านสันป่าสกั หมู่ 6 ต าบลสันทราย
หลวง บริเวณสันป่าสกัซอย 4  

0 0 0 302,000 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผวิถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ (แอส
ฟัลท์ติก) บ้านสันป่าสกั หมู่ 6 บริเวณป้าย
หมู่บ้านสันป่าสกั ต าบลสันทรายหลวงถึงตอ่
ของเดมิกอ่สามแยกไปหนองจ๊อม  

0 0 0 1,487,000 -100 % 0 



- 68 - 
 

      

โครงการปรับปรุงผวิถนนโอเวอรเ์ลย์ (แอสฟัลท์
ติก) บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ 7 ต าบลสันทรายน้อย 
บริเวณหน้า กศน.สนัทรายน้อย (วัดสนัคะยอมถึง
ต่อถนนเดิมใกลโ้ลตัสสาขาสันทราย) 

0 0 0 5,477,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล าเหมืองโจ้ (ขัวแดง) หมู่ 10 บ้านสัน
ทรายเงนิ ต าบลสันทรายน้อย  

0 0 0 51,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านโจ้ 
หมู่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย บริเวณตั้งแต่ถนนหน้า
ประปาหมู่บ้านถึงหมู่บ้านบ้านเชียงใหม่กาเด้นท ์ 

0 0 0 1,370,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านเดน่
สันคะยอม ม.8 บริเวณซอยสนัคะยอม1 (ข้าง
โรงเรียนวัดสนัคะยอม)  

0 0 0 449,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า พร้อมขยายไหล่ 
ค.ส.ล.บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9 ต าบลสันราย
หลวง บริเวณซอย 1   

0 0 0 700,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. บริเวณซอยหัว
บ้าน 30 หมู่ 4  บ้านสันทรายหลวง  ต าบลสัน
ทรายหลวง 

0 0 0 0 100 % 495,000 

      
โครงการวางท่อกลม ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2 
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณเหมืองสาธารณะต่อ
ของเดมิถุงสุดเขตเทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  

0 0 0 188,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง               

      
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและปรับปรุงทีด่นิและ
สิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวง 

0 0 0 150,000 566.67 % 1,000,000 

      
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
บริเวณวดัข้าวแทน่นอ้ย ซอย 8 หมู่ 3 บ้านข้าว
แทน่นอ้ย ต าบลสันทรายหลวง  

0 0 0 81,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงเมรุสสุานบ้านสนัทรายมูล 
(ปรับปรุงเตาเผา) บ้านสนัทรายมูล หมู่ 6ต าบล
สันทรายน้อย 

0 0 0 310,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงระบบทอ่ส่งน้ าประปาหมูบ้่าน 
บ้านสันคะยอม หมู่ 4 ต าบลสันทรายนอ้ย 

0 0 0 175,000 -100 % 0 
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บริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน 

      
โครงการปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ าดืม่ 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
(บ้านท่อ) หมู่ 9 ต าบลสันทรายหลวง 

0 0 0 160,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ค.ส.ล. 
จ านวน 1 ชั้น บ้านป่าเหมอืด หมู ่4 ต าบลป่าไผ่ 
บริเวณสุสานบ้านป่าเหมือด 

0 0 0 1,632,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน (งานปรับปรุงระดับพ้ืนอาคาร) บ้านสัน
ทรายทอง หมู่ 6 ต าบลสันทรายนอ้ย  

0 0 0 60,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน (งานปรับปรุงระดับพ้ืนอาคาร) บ้านสัน
ทรายนอ้ย หมู่ 9 ต าบลสันทรายน้อย  

0 0 0 72,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 38,201,945     8,396,500 

รวมงบลงทุน 0 0 0 38,201,945     8,396,500 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 38,201,945     8,396,500 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 38,201,945     8,396,500 

แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

0 0 0 200,000 0 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

0 28,500 8,269 0 0 % 0 
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      ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการเกษตรย่ังยืน 0 0 23,035 100,000 0 % 100,000 

      

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

0 0 0 200,000 0 % 200,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการเตมิเตม็พื้นที่สีเขียวในชุมชน  

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการเติมเต็มพืน้ที่สเีขียวในชุมชน 

0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 28,500 31,304 550,000     550,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 28,500 31,304 550,000     550,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 28,500 31,304 550,000     550,000 

รวมแผนงานการเกษตร 0 28,500 31,304 550,000     550,000 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    ค่าช าระหนีเ้งินตน้ 9,993,895.75 8,191,772.23 5,549,276.26 3,920,000 3.14 % 4,043,000 

    ค่าช าระดอกเบ้ีย 1,228,825.66 985,635.02 754,717.64 640,000 -19.69 % 514,000 

    เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 412,134 469,113 464,394 660,000 32.73 % 876,000 

    เงินสมทบกองทนุเงนิทดแทน 0 0 22,560 264,000 -84.85 % 40,000 

    เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 27,526,500 30,273,000 31,389,800 36,869,000 17.5 % 43,320,000 

    เบ้ียยังชีพคนพิการ 4,123,200 4,459,800 4,728,800 5,100,000 18.43 % 6,040,000 

    เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 272,000 270,500 278,500 300,000 6.67 % 320,000 

    ส ารองจ่าย 0 0 330,000 4,000,000 0 % 4,000,000 
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    รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 885,695 590,000 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 80,000 0 % 80,000 

      
ค่าทุนการศกึษาส าหรับเดก็นักเรียน นักศกึษา 
และผู้ดอ้ยโอกาสขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 0 0 0 100 % 650,000 

      เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน 0 0 120,554 400,000 0 % 400,000 

    
เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

2,391,638 2,503,092 2,775,760 2,699,980 -14.81 % 2,300,000 

    เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบ านาญ (ชคบ.) 22,497.48 22,497.48 22,497.48 147,000 -48.98 % 75,000 

    เงินบ าเหนจ็ลกูจ้างประจ า 0 747,926.67 0 0 0 % 0 

รวมงบกลาง 46,856,385.89 48,513,336.4 46,436,859.38 55,079,980     62,658,000 

รวมงบกลาง 46,856,385.89 48,513,336.4 46,436,859.38 55,079,980     62,658,000 

รวมงบกลาง 46,856,385.89 48,513,336.4 46,436,859.38 55,079,980     62,658,000 

รวมแผนงานงบกลาง 46,856,385.89 48,513,336.4 46,436,859.38 55,079,980     62,658,000 

รวมทุกแผนงาน 109,660,943.41 110,349,208.4 134,577,003.32 199,999,000     179,999,000 

 



 
 
 

 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 179,999,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 20,782,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 9,031,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,426,920 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 1,133,280 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตรา

เดือนละ 45,000 บาท 
     2. เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  (จ านวน  2 คน)  โดยค านวณตั้ ง
จ่าย จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 24,720 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557  

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 270,000 บาท 
             1. เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  โดยค านวณตั้งจ่าย   

จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท 
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี (จ านวน 2 คน) โดยค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย เ งิ น เดื อน  เ งิ นค่ า ตอบแทนและประ โยชน์ ตอบแทน อ่ืนของนายก เทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 270,000 บาท 
             1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือนใน

อัตราเดือนละ 9,000 บาท 
     2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี (จ านวน 2 คน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน 12 เดือนในอัตราเดือนละ 6,750 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  
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   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง 

จ านวน 324,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน 
ในอัตราเดือนละ ละ 15,750 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  11,250 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 2,429,640 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  

ในอัตราเดือนละ 24,720 บาท 
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 
เดือน ในอัตราเดือนละ 20,250 บาท 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน 10 คน โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557   
 
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,604,880 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,696,880 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
      1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
      2) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
      3) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
      4) นักทรัพยากรบุคคล (ระดับต้น) 
      5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ) 
      6) นิติกร (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ) 
      7) เจ้าพนักงานทะเบียน (ระดับปฏิบัติงาน-ช านาญงาน)     

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 
        1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหารต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)  

    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท   
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล    
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 144,000 บาท 
        1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)  

    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
3. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,512,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 14 อัตรา   
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 168,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 14 อัตรา   

  งบด าเนินงาน รวม 11,600,260 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 735,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 300,000 บาท 

             1. เพื่อจ่ายเป็นค่าสินน้ าใจในการจับกุมผู้กระท าผิด พรบ.เทศบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดมา
ลงโทษได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิด
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2541) 
     2. เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/
ว3369 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2537 
     3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือ
ความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ พนักงานเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน  
     4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ 
ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุดท่ี กค ท่ี มท 
0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561  
     5. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงาน  
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี  
     6. เงินตอบแทนผู้ปฏิบั ติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ 
ในวันหยุดราชการ (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์) 
    7. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
    8.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  
    9. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังก าหนด และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ฯลฯ  
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   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและค่าเบี้ยประชุม

อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ าด้ วย เงิน เดื อน เงินค่ าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน อ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็น 
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท า  ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิ 

เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2549 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 และ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559   

   ค่าใช้สอย รวม 6,635,260 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริหารทั่วไป  

     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใดที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้า หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่
เกิน 2,400 ซีซี ส่วนคุณลักษณะอื่นๆให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ,ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพ้ืนที่ส าหรับจัดท า เว็ปไซต์ที่เทศบาลจัดหาเพ่ือใช้ในกิจการของ
เทศบาลหรือเพ่ือการบริการประชาชน 
     6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
 
 



77 
 

     7. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมป้าย ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
     8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์ หรือค่าเบี้ย ประกันภัยใดๆ  
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
     9. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  หรือรายจ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     10. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมา 
สูบน้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมา 
ล้างท าความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 750,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จ านวน 200,000 บาท 

เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
     3. เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ดงานพระราชพิธี  รั ฐ พิ ธี และวั นส าคัญต่ างๆ  
จ านวน 500,000 บาท เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือสืบสาน 
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระบรมวงศานุวงศ์ , 
วันปิยมหาราช  ,วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร,วันชาติ , กิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ 
ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
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ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน 
ค่าพานพุ่มถวายสักการะ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าวงดุริยางค์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1378 ลงวันที่  
8 พฤษภาคม 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 120 ล าดับที่ 18  

               

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล เงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ  หรืองานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลมอบ

หรือแลกเปลี่ยน ให้แก่แขกผู้มาเยือนหรือมาช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือกิจการ
ของเทศบาล   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  

    ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับ

เทศบาล  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 16 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  

    ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 119 ล าดับที่ 11  
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    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเชื่อมประสานระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเชื่อมประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เช่น การประชุมอบรม สัมมนาร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนพิธีกร  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร อาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามและสถานที่
แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  
10 สิงหาคม 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 117 ล าดับที่ 1  
 
 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ และประกวด  
การแข่งขันต่างๆ 

จ านวน 500,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และการประกวดการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การ
จัดงานรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติด ,การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมคืนน้ าใสให้ล าน้ า การจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์  
การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา  
วันมาฆบูชา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
หรือผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้ายค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ หรือของที่ระลึก ค่าของรางวัลหรือ 
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการ  จัดงาน  
การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2559  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 120 ล าดับที่ 19  
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    ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องทุกข์  
ณ ส านักงานเทศบาลหรือหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่ เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู่ประชาชน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045  
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 20  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561  

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติ/บรรยาย ค่าใช่จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/
ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 
ล าดับที่ 1   

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน อบรม ประชุม 
สัมมนา หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
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    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

จ านวน 1,000,000 บาท 

        เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ ปฏิบัติ
ตามแนวทาง กกต. ก าหนด พอสมควรรวมถึงให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่  และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตามความเหมาะสม ฯลฯ โดยถึง 
     เป็นไปตามหนังสือมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ,หนังสือคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต. 0014/ว 582 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 119 ล าดับที่ 12  
 

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านศิลปดนตรี จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านศิลปดนตรี  เช่น จัดประกวดแข่งขัน ร้องเพลง  

จัดประกวดแข่งขันวงดนตรี,การสนับสนุนเครื่องดนตรี, การสอนศิลปดนตรี การจัดฝึกอบรม
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบ้าน 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว3722  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 105 ล าดับที่ 17  
 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล เช่น  การท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตลอดถึงประชาชน
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล าคลอง กิจกรรมปลูกต้นไม้ การจัด
นิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาล  การจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาด โดยการจัดกิจกรรม ๕ ส. บริเวณอาคารและรอบๆ อาคารส านักงานเทศบาล การจัด 
การแข่งขันกีฬาสากลหรือพ้ืนบ้านเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม ค่าเครื่องสืบชะตา ค่ากระดาษ และเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่า
และค่าเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าดอกไม้  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุหรือกล้าไม ้และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
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     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
การจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 
10 สิงหาคม 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 117 ล าดับที่ 1  
 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

จ านวน 300,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เช่น ค่าลงทะเบียน อบรม ประชุม สัมมนา 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณ หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างการ
ป้องกัน และการป้องปราบการทุจริตในทุกรูปแบบ และปลุกจิตส านึกที่ดีงามแก่องค์กรและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่
สุจริตโปร่งใสส าหรับเจ้าหน้าที่ และองค์กรต่างๆ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนการ
ปฏิบัติราชการ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 122 ล าดับที่ 26  
 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

จ านวน 40,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง เช่น การแข่งขันกีฬา การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ช่วงเข้าพรรษาหรือความส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  (e-GP) ระบบบันทึกบัญชีของ  อปท.  (e-laas) ฯลฯ  โดยจ่ ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนพิธีกร  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  ค่าเบี้ย เลี้ ยง  
ค่ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าดอกไม ้ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
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     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722  
ลงวั นที่  10 สิ งหาคม  2555 ตามระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วยค่ า ใช้ จ่ าย ใน 
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 21  

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 25,260 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพ่ือใช้ในงานพิธีต่างๆ  

พิธีศาสนา หรืองานกิจการ ของเทศบาล  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   

   ค่าวัสดุ รวม 2,260,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แผ่นพลาสติก 

แผ่นพลาสติกอาคิลิก แผงกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ 
หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล    

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สวิทซ์

ไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับอาคารส านักงาน หรือสถานที่อ่ืน ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอนปลอกหมอน หมอน 

ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ท าความสะอาด
อาคารส านักงานหรือสถานที่ อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลหรือใช้ในกิจการ 
ของเทศบาล  

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐหรือบล็อก 

กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม เสียม ขวาน สิ่ว เลื่อย สว่าน ท่อต่างๆ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก โถส้วม อ่างล้างมือ จอบ ท่อน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารส านักงาน หรือ
สถานที ่สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล   
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา  

ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ า เบาะรถยนต์  
แม่แรง เข็มขัด กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะ ที่ใช้ใน
กิจการของเทศบาล   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 750,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  

น้ ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าด ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือส าหรับ 
ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล  

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด ศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและ

สัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารส านักงานหรือสถานที่ อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  หรือใช้ในกิจการ 
ของเทศบาล  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่

การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่าย ดาวเทียม รูปสี 
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ซูมขาตั้งกล้อง ส าหรับใช้ในกิจการ 
ของเทศบาล   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 300,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive, Digital Video Disc, 

Compact Disc, ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง หมึก กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ 
(Key Board) เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
CD-ROM ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  

   วัสดุอื่น จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,970,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงาน และอาคาร สิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่  

อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล    
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับอาคารส านักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ 

อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย  

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
ขยายเสียงค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ   

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการ โอนเงินในระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของ
เทศบาล ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร  

ค่าวิทยุติดตามตัว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด  
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้นโดยจ่ายเป็น 
ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสัญญาณ VPN เพ่ือใช้ในระบบทะเบียนราษฎร์ ฯ 
  

  งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่าย

เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ และรายจ่าย เพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง  
ค่าซ่อมบ ารุงปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121  
ล าดับที่ 24  
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
    อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่แฝก (โครงการบริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 

จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือด าเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลแม่แฝก (โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อ าเภอสันทรายจังหวัด 
เชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค่าใช้จ่ายในด าเนินงานในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม  
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลธรรมดามาช่วยงานศูนย์ฯ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็น ฯลฯ 
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     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563,ประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ,ประกาศส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ก าหนดสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 125 ล าดับที่ 43 
  

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย ตามโครงการจัดงานมหกรรม 

ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที ่45 พ.ศ.2564 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 30,000 บาท  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 25632559 ,หนังสือที่ว่าการอ าเภอสันทราย ที ่ชม 1418/ว 2634 ลงวันที่ 11 
มิถุนายน2563  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 126 ล าดับที่ 45  
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 300,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่มค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว  0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์  2563 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0890.4/ 856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/468  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 600  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 22   
 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและเพิ่มเติม 

จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าเย็บเล่ม และเข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว  1274 ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2545 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 118 ล าดับที่ 6  
 
 
 
 
 
  



88 
 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง และแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนา โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2553 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 117 ล าดับที่ 4  

    ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2172 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 117 ล าดับที่ 4  
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 งานบริหารงานคลัง รวม 7,162,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,248,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,248,300 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,757,900 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
     1) ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  
     2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
     3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
     4) นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ)  
     5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ)  
     6) นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการน-ช านาญการ) 
     7) เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับปฏิบัติงาน-ช านาญงาน)  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหารต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง)  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท    
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
        1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับนักอ านวยการกองคลัง  

    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท  
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับนักหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
     โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
3.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหารายได้  
    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือนในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,188,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 11 อัตรา  

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 11 อัตรา  
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  งบด าเนินงาน รวม 2,914,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 130,000 บาท 

             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสินน้ าใจในการจับกุมผู้กระท าผิด พรบ.เทศบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดมา
ลงโทษได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิด
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่2 (พ.ศ.2541)  
     2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญ
หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ พนักงานเทศบาล ผู้ขอรับการประเมิน 
     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  มท  0808.4/ว3652 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน  2553 และหนั งสื อกระทรวงการคลั ง 
ด่วนที่สุด ที ่กค ที ่มท 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน 
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่  
     6. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติ งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ 
ในวันหยุดราชการ (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์) 
     7. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
     8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ  
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 350,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน

จ้าง และลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนั งสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   
 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559    
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจ าซึ่งมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
  

   ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,200,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของงานบริหารงานคลัง 

     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืน 
ใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายค่าธรรมเนียม
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน สัมมนาประชุมฯ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย  เช่น ประกันภัยรถยนต์ หรือค่าเบี้ยประกันภัยใดๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  
     6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท าความ
สะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิก 
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  
  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 140,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป 
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561   
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    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานของงานบริหารงานคลัง จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  กระจายข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ในงาน 

ด้านการบริหารงานคลัง เช่น ระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีอ่ืนๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การออกบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ ฯลฯ โดยจ่าย 
เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (3) ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 123 ล าดับที่ 32  

    ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้ เช่น จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ การจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายก าหนด  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.3/ว67  
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2561 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้าที่ 118 ล าดับที่ 9  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องถ่ายเอกสารตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เก้าอ้ี 
ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  

   ค่าวัสดุ รวม 734,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 250,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แผ่นพลาสติก 

แผ่นพลาสติกอาคิลิก  แผงกั้นห้อง  (พาร์ทิชั่น )  สิ่ ง พิมพ์ที่ ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
แบบพิมพ์ หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าเบรกเกอร์ สวิทซ์ไฟฟ้า

ฟิวส์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง เช่น ล าโพง ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับอาคารส านักงาน หรือสถานที่อ่ืน ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 

หมอนผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการ
ของเทศบาล    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ

ลูกปืน น้ ามันเบรกหัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ า เบาะรถยนต์ แม่แรง 
เข็มขัด กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะ ที่ใช้ในกิจการ
ของเทศบาล   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  

น้ ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าด ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือส าหรับ 
ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสีฟิล์ม เมมโมรี่

การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาว
ด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ซูมขาตั้งกล้อง ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการ
ของเทศบาลฯ  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive, Digital Video Disc, 

Compact Disc, ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ 
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล    

   วัสดุอื่น จ านวน 2,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง ประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาล์ว ปิด – เปิดแก๊ส
ฯลฯ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,956,860 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,706,860 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,706,860 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 297,900 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
     1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับปฏิบัติงาน-ช านาญงาน)   

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 288,960 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างประจ า โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 

จ านวน 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา    
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,808,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยค านวณ 

ตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 26 อัตรา     
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 312,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 26 อัตรา    
 
 

  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น เลือดแอลกอฮอล์ ออกซิเจนสายยาง

เวชภัณฑ์ ถุงมือ เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ ผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด 

ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มกลัด ผ้าผูกคอ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกั๊กสะท้อนแสงฯลฯ  
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562   
 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล   
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  งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 

เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ และรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 24 
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 งานเทศกิจ รวม 300,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายโครงการสายตรวจบริการชุมชน จ านวน 300,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสายตรวจบริการชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย เช่นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกตรวจ
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง 
ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะให้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่าชุด ปฏิบัติงาน ค่าชุดฝึกรองเท้า หมวกเข็มขัด ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน  2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่
มท 0810.4/ว 4075 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้าที่ 127 ล าดับ 4   
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 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,000,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,900,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,900,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

จ านวน 300,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เช่น  
ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ,ค่าตอบแทน ,ค่าเบี้ยเลี้ยง ,การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายการปฏิบัติงาน ,ค่าพาหนะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ,ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 128 ล าดับที่ 7  

    ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาล 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  เช่น การอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะการประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  การตั้งจุด
แนะน าช่วงเทศกาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงานตั้งจุด
บริการประชาชน ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถโฆษณา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโฆษณากระจายเสียง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดท าป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2721 ลงวันที่
18 ธันวาคม 2558 ,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 127 ล าดับที่ 3  
  



98 
 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง เป็นต้น ภัยจากการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ของที่ระลึก ค่าชุดปฏิบัติงาน ค่าชุดฝึก รองเท้า หมวก เข็มขัด ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 129 ล าดับที่ 12  
 
  

    ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน 1,000,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไป ค่าตอบแทน ค่ารับรองค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าตอบแทน ค่าชุดปฏิบัติงาน รองเท้าหมวก เข็มขัด วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยพ.ศ.2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 130 ล าดับที่ 16 
 
  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  
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  งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 

เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ และรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกต ิปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 24 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,054,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 2,776,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนาการศึกษา จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ พัฒนาการศึกษาเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการ

เรียนรู้ การจัดระบบรถโรงเรียน การสนับสนุนวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนการจัดเก็บ 
ส ารวจ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทน ผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระดาษเครื่องเขียนและแบบ
พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 1  
  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่างๆ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ยานพาหนะฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  
   

   ค่าวัสดุ รวม 2,626,000 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,526,000 บาท 
        เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล 

สันทรายหลวง จ านวน 5 โรงเรียน ดังนี้  
      1. โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งไว้ 581,000.00 บาท 
      2. โรงเรียนวัดสันคะยอม  ตั้งไว้ 290,000.00 บาท 
      3. โรงเรียนสันทรายหลวง ตั้งไว้ 1,120,000.00 บาท  
      4. โรงเรียนบ้านแม่ย่อย ตั้งไว้ 260,000.00 บาท  
      5. โรงเรียนวัดสันทรายมูล ตั้งไว้ 275,000.00 บาท 
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที่ 14  กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 2   
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   วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง  

ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง นวม นกหวีด เชือกกระโดด ฯลฯ   
  

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่าย 

เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ และรายจ่าย เพ่ือซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) หว้งปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที ่24  
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 5,228,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 5,228,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จ านวน 1,196,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่14 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 3    

    เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ย่อย จ านวน 596,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่14 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 3     

    เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสันคะยอม จ านวน 2,328,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ให้แก่โรงเรียนวัดสันคะยอม (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่14 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 3    
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    เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสันทรายมูล จ านวน 536,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน) ให้แก่ โรงเรียนวัดสันทรายมูล (จะเบิกจ่ายต่อ 

เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่14 กรกฎาคม 2563  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ห้วงปี 25643 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 3   

    เงินอุดหนุนโรงเรียนสันทรายหลวง จ านวน 572,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน ) ให้แก่โรงเรียนสันทรายหลวง (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่14 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 93 ล าดับที่ 3 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 24,319,020 บาท 
  งบบุคลากร รวม 10,255,020 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,255,020 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 884,700 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล  

     โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา  
          1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด  
             (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)  
          2) นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ)  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษของผู้บริหารต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท   

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อ านวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 955,920 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 7,452,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 69 อัตรา 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 828,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

และพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 69 อัตรา  

  งบด าเนินงาน รวม 14,064,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 1,640,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 110,000 บาท 

             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสินน้ าใจในการจับกุมผู้กระท าผิด พรบ.เทศบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดมา
ลงโทษได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิด
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่2 (พ.ศ.2541) 
     2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 
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     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญ
หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ พนักงานเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน  
     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
ที ่มท 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงาน 
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
     6. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ(แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์)  
     7. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
     8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็น 
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2542 และ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
 

   ค่าใช้สอย รวม 5,430,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,000,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
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     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม สัมมนาต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาล
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างประจ า ค่าธรรมเนียมป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท า
ความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
อาจเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัคร ให้ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่ โดยท าการส ารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561  

    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า

เอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 ข้อ  11 (3) ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0810.7/ว  1045 ล ง วั น ที่  15 มี น า ค ม  2562 แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 23 
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    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร  ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

ทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 95 ล าดับที่ 1   
 

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสาธารณสุข จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสาธารณสุข เช่น การจัดบริการสาธารณสุข หรือตรวจ

สุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดตั้งคลินิกชุมชน การจัดตั้งศูนย์ ศสมช. หรือแพทย์
แผนโบราณ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานสาธารณสุข  การทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่าย 
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาส าหรับการแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่ารับรองค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พักค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ มค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่ายาและเวชภัณฑ์  และค่าใช้จ่ าย อ่ืนที่ 
จ าเป็นถือ ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้าที่ 95 ล าดับที่ 2   
 

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดด้านสาธารณสุข  เช่น อบรมทาง 

ด้านสาธารณสุขให้กลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร , กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ  การฝึกอบรม ,การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ,การคัดเลือก 
อสม.ดีเด่น และศูนย์ ศสมช.ดีเด่น ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเตรียมตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 96 ล าดับที่ 9  
 
  
  



107 
 

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขาภิบาลของ สถานประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย 

จ านวน 80,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขาภิบาลของสถานประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย  
โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทางวิชาการหรือการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน  
สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ฯลฯ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 629 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/
ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0819.3/ว 1320 ลงวันที่ 730 เมษายน 2563 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 97 ล าดับที่ 10  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 1,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่างๆ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ
ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
  

   ค่าวัสดุ รวม 6,994,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แผ่นพลาสติก

แผ่นพลาสติกอาคิลิก แผงกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์
หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล   

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สวิทซ์

ไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง เช่น ล าโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับอาคารส านักงาน หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 600,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 

หมอนผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการ
ของเทศบาล  
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐหรือบล็อก

กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม เสียม ขวาน สิ่ว เลื่อย สว่าน ท่อต่างๆ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก โถส้วม อ่างล้างมือ จอบ ท่อน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารส านักงาน 
หรือสถานที่  สิ่ งก่อสร้างอ่ืนๆ  ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของเทศบาล  หรือใช้ในกิจการ 
ของเทศบาล    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลาตลับ

ลูกปืน น้ ามันเบรกหัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ า เบาะรถยนต์ 
แม่แรง เข็มขัด กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  

น้ ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าด ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือส าหรับ 
ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล   

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 600,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เลือด แอลกอฮอล์ ออกซิเจน สายยาง 

เวชภัณฑ์ ถุงมือ เปลหามคนไข้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ต่างๆ 
ยา เวชภัณฑ์ น้ ายาต่างๆ น้ ายาเคม ีน้ ายาก าจัดลูกน้ ายุงลาย น้ ายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ   

   วัสดุการเกษตร จ านวน 1,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์

น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
ส านักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล  

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด 

ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มกลัด ผ้าผูกคอ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ ส าหรับ
ใช้ในกิจการของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562   

   วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง 

ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง นวม นกหวีด เชือกกระโดด ฯลฯ   
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive, Digital Video Disc 

,Compact Disc, ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ 
(Key Board) เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป หมึก โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  
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   วัสดุอื่น จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง ประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,350,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,350,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 
"อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น " 

จ านวน 150,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว โดยการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (โดยก าหนด 2 อัตรา) ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 2) ปฏิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล  Care Plan โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ค่าจัดอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ที่วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม ค่าใช้สอยอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/
ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 22 
ล าดับที่ 1 
  

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่ การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19) , การป้องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออก  
โดยด าเนินการกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อความรู้ต่างๆ  
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัย 
ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ต่างๆ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่าพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ .   2560 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติม  ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว2120  
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ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/
ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว  1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  2563 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 95 ล าดับที่ 4   

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดท าน้ าหมักชีวภาพจาก 
วัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดท าน้ าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมความรู้ในเรื่องการน าวัสดุเหลือใช้ 
จากครัวเรือนมาท าน้ าหมักชีวภาพหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัด
นิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ 
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้าที่ 89 ล าดับที่ 3  

    ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนเช่นการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

ต่าง ๆ การจัดซื้อภาชนะแยกประเภท การจัดซื้อถังและถุงขยะแยกประเภท การส่งเสริมชุมชน
ให้ร่วมจัดท าถังขยะเปียกในชุมชน  ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ,หนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0891.4/ว 408 ลงวนที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่
มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ,ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4376 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 110 ล าดับที่ 3  
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    ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลบริการสาธารณสุข จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลบริการสาธารณสุขหรือการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ

บูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชน ตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือผู้มา 
ช่วยปฏิบัติงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครื่อง
เสียงค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าป้ายค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ 
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 96 ล าดับที่ 5  

    ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันดูแล  รักษาความสะอาด

ชุมชน และหน้าบ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เช่น การจัดประกวดเมืองน่าอยู่
หน้าบ้านหน้ามอง ,การจัดท ากิจกรรมป่านิเวศในเมือง  ,การจัดท าบัญชีจ าแนกพรรณไม้ , 
การปลูกต้นไม้ ดอกไม้,การตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ตามสองข้างถนน การประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือผู้มาช่วย
ปฏิบัติงาน ค่ารับรอง ค่ากระดาษ  และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าป้าย 
ค่าสื่ อสิ่ ง พิมพ์ต่ า ง  ๆ  ค่าประชาสัม พันธ์ทางสื่ อต่ าง  ๆ  ค่าของรางวัลหรือเงินรางวั ล 
ค่าต้นไม้ ดอกไม ้ค่าวัสดุเกษตร ค่ากล้าไม้หรือพันธ์พืชต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 110 ล าดับที่ 4 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวน 180,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยด าเนิน 
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามปณิธานสมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยรายละเอียด เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าป่วยการแก่เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้มาช่วยปฏิบัติงานตามค าสั่งหรือประกาศเทศบาลฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประกาศเขต
ภัยพิบัติตามหนังสือสั่งการส่วนราชการ ค่าส ารวจประชากรสุนัขและแมวหรือค่าส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็น ฯลฯ  
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     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0819.3/ว  1049 ลงวันที่  15 มีนาคม  2562 หนั งสื อ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 97 ล าดับที่ 12 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 600,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 600,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์  บ าบัดความเดือดร้อน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติและสาธารณภัย เช่น อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้งภัยหนาว อัคคีภัย
และไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาว เครื่อง
นอน ค่ายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การประกอบอาหาร ค่าอุปกรณ์การป้องกันภัย อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจ า พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็น 
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่15 มิถุนายน 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 516 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 132 ล าดับที่ 1  
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    ค่าสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นแก่ผู้ยากจน ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเครื่องยังชีพให้แก่ผู้ยากจน  ยากไร้และด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
นอน ค่ายาและเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และ
การใช้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 132 ล าดับที่ 1  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 13,083,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,917,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,917,300 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,097,300 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่ พนักงานเทศบาล  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
      1) ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
      2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
      3) วิศวกรโยธา (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ) 
      4) สถาปนิก (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ) 
      5) นายช่างโยธา (ระดับช านาญงาน) 
      6) นายช่างโยธา (ระดับปฏิบัติงาน-ช านาญงาน)  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
        1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้อ านวยการกองช่าง  

    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,484,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 23 อัตรา   
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 276,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 23 อัตรา  

  งบด าเนินงาน รวม 7,166,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 956,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 100,000 บาท 

             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสินน้ าใจในการจับกุมผู้กระท าผิด พรบ.เทศบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนใดมา
ลงโทษได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระท าผิด
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่2 (พ.ศ.2541)  
     2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือ
ความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ พนักงานเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน 
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     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที ่กค ที ่มท 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงาน 
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่  
     6. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติ งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ 
ในวันหยุดราชการ (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์) 
     7. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
     8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนๆ ทีส่ามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ   
  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน

จ้างและลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2542 และ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
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   ค่าใช้สอย รวม 3,140,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,500,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน  
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด  
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล  หรือสิ่งอ่ืนใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น รถ ที่ดิน พ้ืนที่ส าหรับจัดท า เว็ปไซต์ที่เทศบาลจัดหา
ไว้ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลหรือเพ่ือการบริการประชาชน 
     6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
     7. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมป้าย ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าธรรม 
เนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ประชุมและอบรมสัมมนาใด ๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์ หรือค่าเบี้ย ประกันภัยใดๆ  
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  
     9. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  หรือรายจ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     10. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท าความ
สะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้  
  
 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 40,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป  
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
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     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561  
  

    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานของบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
เช่น ระยะเวลาขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง  การออกบริการให้
ค าปรึกษาการก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่ากระดาษ  เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฯลฯ  
      เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045  
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 23  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่างๆ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี    
  

   ค่าวัสดุ รวม 3,070,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แผ่นพลาสติก 

แผ่นพลาสติกอาคิลิก แผงกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์
หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล    

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1,200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สวิทซ์

ไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง เช่น ล าโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับอาคารส านักงาน หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอนปลอกหมอน หมอน 

ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯส าหรับใช้ท าความสะอาด
อาคารส านักงาน หรือสถานที่ อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการ 
ของเทศบาล  
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐหรือบล็อก 

กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม เสียม ขวาน สิ่ว เลื่อย สว่าน ท่อต่างๆ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก โถส้วม อ่างล้างมือ จอบ ท่อน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารส านักงานหรือ
สถานที ่สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล   

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา 

ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ า เบาะรถยนต์ 
แม่แรง เข็มขัด กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะที่ใช้ใน
กิจการของเทศบาล   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาร

บี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าด ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือส าหรับใช้ในงานต่างๆ 
ที่เป็นกิจการของเทศบาล   

   วัสดุการเกษตร จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด ศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์

น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
ส านักงาน หรือ สถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสีฟิล์ม เมมโมรี่

การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ภาพถ่าย ดาวเทียม รูปสี 
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ซูมขาตั้งกล้อง ฯลฯ ส าหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาล   

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ ผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด 

ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มกลัด ผ้าผูกคอ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติงาน เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ ส าหรับ
ใช้ในกิจการของเทศบาล โดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive, Digital Video Disc, 

Compact Disc, ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ 
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล   

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่ง ประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ  
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  งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท 
   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
      

    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 1,000,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นประเภทจ้างการออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง เช่น อาคารส านักงานประเภทต่างๆ  หอสมุด หอประชุม สนามกีฬา ศาลา
ประชาคม สุสาน อาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ภูมิทัศน์ต่างๆ ฯลฯ 
ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะความซับซ้อม  หรือซับซ้อนมากของงานสถาปัตยกรรม ตาม 
พรบ.วิศวกร และ พรบ.สถาปนิก ซึ่งอยู่นอกเหนือลักษณะงานที่บุคคลากรในกองช่างเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง จะสามารถด าเนินการได ้ 
     เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมอาคารงานก่อสร้าง  
พ.ศ.2560  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 1 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 500,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 500,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่าย 

เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ และรายจ่าย เพ่ือซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 24 
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 งานสวนสาธารณะ รวม 500,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 500,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่าย 

เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ และรายจ่าย เพ่ือซ่อมแซมบ ารุง 
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 121 ล าดับที่ 24 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 13,500,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 13,500,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 13,500,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 13,500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ  ขน ฝังกลบ ท าลาย 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาล  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0820.3/ว  1499 ลงวันที่  12 มีนาคม  2563 หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 110 ล าดับที่ 2 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,416,960 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,533,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,533,960 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,113,960 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
      1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการและสังคมระดับต้น) 
      2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการและสังคมระดับต้น)  
      3) นักพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ)  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
     2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา   
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา  

  งบด าเนินงาน รวม 883,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลพนักงาน

จ้างและลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2542 และ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
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   ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 400,000 บาท 
             1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

สร้างความเข้มแข็งชุมชน  
     2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล หรือสิ่งอ่ืนใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น รถ ที่ดิน พ้ืนที่ส าหรับจัดท า เว็ปไซต์ที่เทศบาลจัดหา
ไว้ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลหรือเพ่ือการบริการประชาชน 
     6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
     7. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และอบรมสัมมนาต่างๆเช่น ค่าธรรมเนียมป้าย ค่าธรรมเนียม
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ประชุมและ
อบรมสัมมนาใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
     8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์ หรือค่าเบี้ย ประกันภัยใดๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
     9. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  หรือรายจ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
     10. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท า
ความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป
โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร าชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่างๆ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  

   ค่าวัสดุ รวม 293,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แผ่นพลาสติก 

แผ่นพลาสติกอาคิลิก แผงกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์
หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สวิทซ์

ไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง เช่น ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ล าโพง ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับอาคารส านักงานหรือสถาน 
ที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล   

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 

หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน หรือสถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการ
ของเทศบาล  

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐหรือบล็อก 

กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม เสียม ขวาน สิ่ว เลื่อย สว่าน ท่อต่างๆ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก โถส้วม อ่างล้างมือ จอบ ท่อน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารส านักงาน หรือ
สถานที ่สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ

ลูกปืน น้ ามันเบรกหัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ า เบาะรถยนต์ แม่แรง 
เข็มขัด กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของเทศบาล  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 4,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจาร

บี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าด ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือส าหรับ ใช้ในงานต่างๆ 
ที่เป็นกิจการของเทศบาล  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม 

เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียมรูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ส าหรับ 
ใช้ในกิจการของเทศบาล   
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 180,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเช่น Flash Drive, Digital Video Disc, 

Compact Disc, ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ 
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD-ROM ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  

   วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้

ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 
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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 8,320,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 8,320,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 8,320,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งตั้งหน่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาไฟ  (ป่า),

สถานการณ์หมอกควัน ,สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครฯ เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2559 ,ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0810.6/ว  3526 ล ง วั น ที่  13 มิ ถุ น า ย น  2562 ,ห นั ง สื อ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท 0810.6/ว  3526 ล ง วั น ที่  13 มิ ถุ น า ย น  2562 ,ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563  ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 114 ล าดับที่ 1   

    ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกกรรมการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคัดเลือกกรรมการของชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้าที่ 105 ล าดับที่ 19  
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    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดนัดชุมชน จ านวน 300,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดนัดชุมชน  “กาดหม้ัว คัวฮอม” โดยจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าป้าย  ค่าสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 87 ล าดับที่ 7  

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่ โลก  กิจกรรม  การฝึกอบรม  สัมมนา  

การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพ ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้า 96 ล าดับ 8   

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมประสบการณ์นอกเหนือจาก
สถานการศึกษา และครอบครัว เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมตามค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย มีวิธี
ด าเนินงานโดยการจัดการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กบนเวทีพ้ืนที่แสดงออก , กิจกรรมการ
ประกวดการแสดงความรู้ ความสามารถของเด็ก ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ของรางวัลในการประกวดการแสดงความรู้ อาทิ สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
มาตรา 50 (7) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 –2565)  ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 13 
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    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  กิจกรรมการฝึกอบรม  สัมมนาการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาประชาชน ฯลฯ โดยจ่าย 
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้ายสื่อสิ่ ง พิมพ์ต่าง  ๆ  ค่าดอกไม้  ค่าเตรียมและตกแต่ ง
สถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 105 ล าดับที่ 20   
 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก  กิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองค่ากระดาษ และเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าดอกไม้ ค่าต้นไม้ 
กล้วยไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็น ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 110 ล าดับที่ 5  
 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชนย่อย จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมชี้แจงการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล โดยจ่าย

เป็นค่าตอบแทน สมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายชื่อชุมชน ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่102 ล าดับที่ 40 
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    ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาค
เรียนหรือวันหยุดราชการ 

จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 569  
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 87 ล าดับที่ 8    
 
 

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 500,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไข

ปัญหาในเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษาในพ้ืนที่หรือด าเนินการในลักษณะบูรณา
การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง  โดยด าเนินการในลักษณะ เช่น 
การส่งเสริมกิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟู/การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เสพยาเสพติด ,การช่วยเหลือ
ติดตามผู้เสพติดภายหลังจากผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู/การฝึกอบรมอาชีพเพ่ือให้คนดีกลับสู่สังคม ,
การสร้างเครือข่ายชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การจัดก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้า
ระวังพ้ืนที่เสี่ยง ,การฝึกอบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดหรือการรณรงค์และป้องกันยาเสพ
ติด ภายใต้ชื่อ To be number one การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดหรือการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดระดับท้องถิ่น  ฯลฯ  โดยจ่าย 
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาช่วย
ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ เพ่ือเป็นการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
     เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0816.5/ว  2726 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1463 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว  3334 ลงวันที่  18 ตุลาคม  2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว  3188 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 92 ล าดับที่ 4 
 
  
  
  



133 
 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความ

ยากจน  เช่น ช่างตัดผม ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  การท าขนม ท าหมากสุ่ม 
หมากเป็ง ช่อ ตุง ผางประทีป โคมไฟล้านนา ท าพานพุ่ม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายค่าดอกไม้ ค่าเตรียม และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ า 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 87ล าดับที่ 9   

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันครอบครัว เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 

การจัดนิทรรศการ การจัดงาน วันครอบครัว การจัดงานสานสัมพันธ์ครอบครัว ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ และเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าพิมพ์เอกสารค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท 0808.2/ว578 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 12  

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาล การฝึกอบรมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก  การจัดค่ายเยาวชน 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสมนาคุณค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 และ 
ที่แก้ไขเ พ่ิมเติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.5/ว 4676 ลงวันที่  
21 สิงหาคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 13 
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    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 

แก่กลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้ช่วย การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่ายานพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 105 ล าดับที่ 16    

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ , 

การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  ,การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้ สู งอายุ  ,การจัดการอบรม 
เพ่ือทัศนศึกษาดูงาน, การจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลฯ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าสมนาคุณ ค่ารับรองค่ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่  ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 14   

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรี จ านวน 800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรีสากล วันสตรีไทย กิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา 

ทัศนศึกษาดูงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ 
ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองค่ากระดาษและเครื่องเขียน  
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าดอกไม้ ค่าเตรียม 
และตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ า 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 ,หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 15 
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    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการเมืองการปกครอง 

จ านวน 500,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชน  เช่น  
การจัดเสวนา, การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การประชุมประชาคม หรือประชาพิจารณ์
เพ่ือให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือก าหนดนโยบายต่างๆ การประชาสัมพันธ์  
การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง  ของประชาชนทางสื่อต่างๆ,การอบรมให้ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในทุกระดับ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่  การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร์ และหรือสมาชิกวุฒิสภา  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 133 ล าดับที่ 1   
 
 

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเชิดชูคนดีภายในหมู่บ้าน /ชุมชน เช่น พ่อดีเด่น  

แม่ดีเด่น ผู้สูงอายุดีเด่น เยาวชนดีเด่นฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น   
พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 103 ล าดับที่ 9   
 
 

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  เช่น การฝึกอบรมของผู้น าชุมชน 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและ กลุ่มมวลชนต่างๆฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าป้าย ค่าพิมพ์
เอกสารค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นถือปฏิบัติ 
     เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 10 
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    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสมรรถภาพผู้พิการออทิสติก จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการออทิสติก เช่น การฝึกอบรม

ผู้ดูแลผู้พิการออทิสติก การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการด ารงชีพ 
การทัศนศึกษาดูงาน การท ากิจกรรมบ าบัด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ 
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าดอกไม้ ค่าเตรียม และตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ เจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .  2557 ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด่ วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 104 ล าดับที่ 11    

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  เช่นการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย  

การอบรมดูแลรักษาสุขภาพ การตรวจสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียม
และตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าบริการตรวจ
สุขภาพ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
การเบิก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2542  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 96 ล าดับที่ 6  

    ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดี  
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

จ านวน 500,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีประเด็น
หลัก จ านวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 
      1. ป้ายกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
      2. กิจกรรมอาสารณรงค์ปลูก-ขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง  
      3. กิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะภายในชุมชน  
      4. กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติระดับต าบล  
      5. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณล าน้ าโจ้  
      6.นิทรรศการโครงการจิตอาสาฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าต้นไม้ ดอกไม้ ค่าวัสดุเกษตร ค่ากล้าไม้หรือพันธ์พืชต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสารค่าเตรียม ตกแต่งสถานที่ และนิทรรศการต่าง เพ่ือสืบสาน
โครงการพระราชด าริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น  
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     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 88 ล าดับที่ 12  

    ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ของคนในชาติ 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้างความรู้สึกรักสามัคคีของประชาชน 
ในชุมชน,การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ,การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท า
ความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติ และจิตส านักที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ,การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความ
เป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสากลหรือพ้ืนบ้าน ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128  
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 133 ล าดับที่ 4  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาในเขตเทศบาล เช่น การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการ

เล่นกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ  ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ 
ค่าชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าถุงเท้า ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามและสถานที่
แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ  
     เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หนา้ที ่105 ล าดับที่ 18   

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง 

ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง นวม นกหวีด เชือกกระโดด ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



139 
 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,000,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,000,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

จ านวน 1,000,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี เช่น การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดงานประเพณีและวันส าคัญทาง
ศาสนา การจัดงานบวชบรรพชาอุปสมบท การจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ การจัดประเพณีปี๋ใหม่
เมือง การจัดงานประเพณียี่เป็ง การจัดงานสรงน้ าพระธาตุประจ าปี  การจัดอบรมส่งเสริม
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าปัจจัยเครื่องไทยทาน 
ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ค่าพาหนะ ค่าจัดริ้วขบวน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบค่าใช้จ่ายการจัดงาน ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 15547 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2561  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 107 ล าดับที่ 1 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 8,396,500 บาท 
  งบลงทุน รวม 8,396,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,396,500 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย

บ้านเลขที่ 182 (บ้านจตุสุรกานต์) หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว  
ต าบลสันทรายหลวง 

จ านวน 490,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านเลขที่ 182 (บ้านจตุสุรกานต์) 
หมู่  1 บ้ านทุ่ ง ยาว  ต าบลสั นทรายหลวง  โดยมี ร ายละ เ อียดความหนา  0.15 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 18 
ล าดับ 63  
 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 
433 (โรงแรมฮันนี่อินน์) หมู่ 5 บ้านโจ้ ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 346,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 433 (โรงแรมฮันนี่อินน์) 
หมู่ 5 บ้านโจ้ ต าบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
ความยาวรวม 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) เ พ่ิม เติมฉบับที่  2 ห้ วงปี  2564 
หน้าที่ 6 ล าดับ 7  
 

    โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ  
เลียบล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ ฝั่งหมู่บ้านกล้วยไม้ หมู่ 
5 บ้านโจ ้ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 323,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบล าเหมืองสาธารณประโยชน์   
ฝั่งหมู่บ้านกล้วยไม้ หมู่ที ่5 บ้านโจ้ ต าบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 0.90-1.50 เมตร ความยาวรวม 363 เมตร หรือมี พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า  
505 ตารางเมตร  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 19 
ล าดับ 70 
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    โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้าง
บ้านเลขที่ 222  (นายสุนันท์ ละอองศรี) หมู่ 9 บ้านสันทราย
น้อย ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 70,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   บริ เวณซอยข้างบ้านเลขที่  222  
(นายสุนันท์ ละอองศรี) หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย ต าบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความ
หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.90-2.30 เมตร ความยาวรวม 47 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวม 
ไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) เ พ่ิม เติมฉบับที่  2 ห้ วงปี  2564 
หน้าที่ 6 ล าดับ 8  

    โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้าง
บ้านเลขที่ 318 (นายสงวน ทาใจ) หมู่ 9  
บ้านสันทรายน้อย ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 71,000 บาท 

        เ พ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   บริ เวณซอยข้างบ้านเลขที่  318  
(นายสงวน ทาใจ) หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย ต าบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความหนา 
0.15 เมตร กว้าง 1.95-2.70 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 93 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) เ พ่ิม เติ มฉบับที่  2 ห้ วงปี  2564 
หน้าที่ 5  ล าดับ 2  

    โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณเลียบล าเหมืองสาธารณะหน้าวัดแม่คาว หมู่ 2  
บ้านแม่คาว ต าบลสันพระเนตร 

จ านวน 871,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณเลียบล าเหมืองสาธารณะ 
หน้าวัดแม่คาว หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต าบลสันพระเนตร โดยมีรายละเอียดความหนา 0.15 เมตร  
กว้าง 1.70-6.20 เมตร ความยาวรวม 310 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า  
930 ตารางเมตร  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 6 
ล าดับ 6  

    โครงการก่อสร้างพื้นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล า
เหมืองสาธารณประโยชน์ จากหลังเทศบาลฯ ถงึสะพานข้าง 
บ้านเลขที่ 525 หมู ่1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 946,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพ้ืนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์จาก
หลังเทศบาลฯ ถึงสะพานข้างบ้านเลขที่ 525 หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสันทรายน้อย 
โดยมีรายละเอียดความหนา  0.25 เมตร  กว้าง 1.80 เมตร ความยาวรวม  171.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 308.70 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 6 
ล าดับ 5 
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    โครงการก่อสร้างพ้ืนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล า
เหมืองสาธารณะประโยชน์ จากสะพานข้างบ้านเลขท่ี 525 
ถึงหลังร้านซาวด์เอฟเฟค หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสัน
ทรายน้อย 

จ านวน 2,205,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพ้ืนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
จากสะพานข้างบ้านเลขที่ 525 ถึงหลังร้านซาวด์เอฟเฟค หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบล 
สันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความหนา 0.25 เมตร กว้าง 1.80-2.10 เมตร ความยาวรวม 
393 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 734 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 18 
ล าดับ 64  

    โครงการก่อสร้างวางท่อระะบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
บริเวณซอยบ้านสัน 37 หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด ต าบลป่าไผ่ 

จ านวน 117,500 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระะบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยบ้านสัน 37 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหมือด ต าบลป่าไผ่ โดยด าเนินการวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 3 บ่อ ความยาวรวม 30 เมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 5 
ล าดับ 3  

    โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านเลขที่ 323 (กิติพัฒน์) หมู่ 7 บ้านต้นซาง ต าบลสัน
ทรายหลวง 

จ านวน 122,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 323 (กิติพัฒน์) หมู่ 7 
บ้านต้นซาง ต าบลสันทรายหลวง โดยมีระเอียดความหนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00-2.40 เมตร 
ความยาวรวม 70 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 18 
ล าดับ 65  

    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay  ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ซอยตรงข้าม
บ้านเลขที่ 288 (อมรวิวัฒน์) หมู่ 9 บ้านสันทรายน้อย 
ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 80,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้ า บริเวณซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 288 (อมรวิวัฒน์) หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย ต าบล 
สันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความหนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00-3.30 เมตร ยาว 43 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 19 
ล าดับ 67  
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    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 401 (หลังโรงเรียนสวน
องุ่น) หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 193,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยข้าง
บ้านเลขที่ 401(หลังโรงเรียนสวนองุ่น) หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ต าบลสันทรายน้อย โดยมี
รายละเอียดความหนา 0.05  เมตร ความกว้าง 5.50-6.30 เมตร ความยาวรวม 74 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วง
ปี 2564 หน้าที่ 5 ล าดับ 4  

    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต บริเวณถนนภายในหมู่บ้านสันทรายคันทรีวิลล์ 
(ต่อจากของเดิมถึงสะพานข้ามล าเหมืองโจ้) หมู่ 4  
บ้านสันคะยอม ต าบลสันทรายน้อย 

จ านวน 442,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้านสันทรายคันทรีวิลล์ (ต่อจากของเดิมถึงสะพานข้ามล าเหมืองโจ้) หมู่ 4 บ้านสันคะยอม 
ต าบลสันทรายน้อย โดยมีรายละเอียดความหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00-6.50 เมตร ความยาว
รวม 185 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,262 ตารางเมตร 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 6 
ล าดับ 9  

    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ซอย 5 (วัดแม่คาว) 
หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต าบลสันพระเนตร 

จ านวน 625,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน้ า บริเวณซอย 5 (วัดแม่คาว) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต าบลสันพระเนตร โดยมีรายละเอียด
ความหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.40-9.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
970 ตารางเมตร  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 5 
ล าดับ 1  

    โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. บริเวณซอยหัวบ้าน 30  
หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต าบลสันทรายหลวง 

จ านวน 495,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพาน คสล. บริเวณซอยหัวบ้าน 30 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายหลวง 
ต าบลสันทรายหลวง โดยมีรายละเอียดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลน 
กองช่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2564 หน้าที่ 18
ล าดับ 65  
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ในความรับผิดชอบเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
จ านวน 1,000,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เช่น อาคารส านักงาน ห้องน้ าสาธารณะ สุสาน ลานเอนกประสงค์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงยืดอายุการใช้งาน และให้ใช้งานได้ตามปกติ  
มีวิธีด าเนินงาน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง โดยวิธีการจ้างงานหรือโดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
วัตถุดิบในการซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงยืดอายุการใช้งาน และให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัตถุดิบลูกรัง ทราย หิน ปูนซีเมนต์ ยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  ฯลฯ  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเ พ่ิมเติม  
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) ให้มี และบ ารุงทางบก และทางน้ า รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใด ที่จ าเป็นส าหรับบ ารุงรักษา ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561–2565) ห้วงปี  2564 หน้าที่  122  
ล าดับที่ 25  
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 550,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      

    ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช การจัดอบรม ประชุมชี้แจง เก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาดู
งาน โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าบัญชีพรรณไม ้ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 115 ล าดับที่ 1  

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาการเกษตรยั่งยืน เช่น การฝึกอบรมภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติการ

ด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  หรือการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ในการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 89 ล าดับที่ 3    

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการส่งเสริมให้ชุมชนจัดท าบัญชีครัวเรือนใน
ท้องถิ่น หรือการจัดประชุมทางวิชาการภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติการ  ฯลฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่มสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
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     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.4/ว1659 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2553และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.3/
ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 89 ล าดับที่ 1  

    ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเติม
เต็มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเติมเต็มพ้ืนที่สีเขียว  
ในชุมชน เช่น การอบรมหรือการประชุมทางวิชาการ/ภาคปฏิบัติ เป็นต้น ด าเนินการ
กิจกรรม ได้แก่ การจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมการปลูกป่านิเวศในเมือง  การจัดท าทะเบียน 
เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน 
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ 
ที่ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็น ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 115 ล าดับที่ 2 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 62,658,000 บาท 
  งบกลาง รวม 62,658,000 บาท 
   งบกลาง รวม 62,658,000 บาท 
   ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 4,043,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้น ให้แก่ ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ดังนี้ 

     1) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 985/143/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554  
     2) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1134/141/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555  
         และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 16 ตุลาคม 2556  
     3) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1139/146/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555  
     4) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1151/158/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  
     5) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1166/173/2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555    
 

   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 514,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้น ให้แก่ ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ดังนี้ 

     1) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 985/143/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554  
     2) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1134/141/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555  
         และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 16 ตุลาคม 2556  
     3) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1139/146/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555  
     4) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1151/158/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  
     5) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1166/173/2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555    
 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 876,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหัก

ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 
     เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 2 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561    
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 43,320,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี  

จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 
บาท ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี2564 หน้าที่ 102 ล าดับที่ 3  
 
 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 6,040,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่แสดงความจ านงโดยการขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุ 
ต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 103 ล าดับที่ 5  
 
 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 320,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยได้รับการรับรองการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน 
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ 
ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.6/
ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2563 หน้าที่ 103 ล าดับที่ 7  
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   ส ารองจ่าย จ านวน 4,000,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

อันเนื่องมาจากกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด  
สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น  การป้องกันและแก้ไขอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม  ภัยแล้ ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  เป็นต้น  หรือกรณีที่ มี 
ความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ กรณีท่ีมีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4967  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141  ลงวันที่  18 ธันวาคม  2562 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 4930  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 
2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 80,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  เช่น การทาสีตีเส้น จราจร แผงกั้น จัดท าป้าย 

สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอ่ืนๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

    ค่าทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 650,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
     เป็นไปตามระเบียบประทวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 (โดยค านวณจากการน าฐานรายได้ทุกประเภทรวมถึงเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ต้องน ามารจัดท างบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมของปีงบประมาณที่
ผ่านมา มาค านวณการตั้งงบประมาณตามอัตรารายได้เกิน  50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300  
ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละไม่เกิน ร้อยละ 2.5)   
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 94 ล าดับที่ 7  

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 400,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  โดยยึดหลักการ

ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 560  
     ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  
     เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ห้วงปี 2564 หน้าที่ 103 ล าดับที่ 8   

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 2,300,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายจ านวนสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.) เป็นไป 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
โดยค านวณจากประมาณการรายรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมิให้น ารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณให้เทศบาลค านวณ 
          ในอัตรา ร้อยละ 2  ซึ่งค านวณได้   ดังนี้  
          ประมาณการรายรับ  พ.ศ. 2564  ตั้งรับ 179,999,000   บาท 
          หัก  เงินอุดหนุน                            65,000,000     บาท 
          เงินที่มีผู้อุทิศให้                                       -         บาท 
          รวมเงินอุดหนุน + ผู้อุทิศให้               65,000,000     บาท 
          เงินคงเหลือ                               114,999,000     บาท 
          คิดอัตราร้อยละ 2 ของเงินคงเหลือ     2,299,980     บาท  
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   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 75,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบ านาญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญของราชการ  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558 หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

******************************** 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

 

              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       

          

              

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบ้ีย 514,000                     514,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                         

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 80,000                     80,000 
ค่าทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

650,000                     650,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 400,000                     400,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 320,000                     320,000 

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 4,043,000                     4,043,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 876,000                     876,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 43,320,000                     43,320,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 40,000                     40,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

2,300,000                     2,300,000 

ส ารองจ่าย 4,000,000                     4,000,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,040,000                     6,040,000 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
(ชคบ.) 

75,000                     75,000 

งบบคุลากร 

เงินเดอืน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                    270,000 270,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                    2,429,640 2,429,640 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

                    324,000 324,000 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     1,133,280 1,133,280 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                    270,000 270,000 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         324,000 2,484,000   7,452,000   2,808,000 2,700,000 15,768,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน               67,200     151,200 218,400 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         36,000 276,000   828,000   312,000 300,000 1,752,000 
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เงินเดือนพนักงาน         1,113,960 2,097,300   884,700   297,900 5,454,780 9,848,640 

ค่าจ้างลูกจา้งประจ า               955,920   288,960   1,244,880 

เงินประจ าต าแหน่ง         60,000 60,000   67,200     247,200 434,400 

งบด าเนนิงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         10,000 20,000   30,000     65,000 125,000 

ค่าเบี้ยประชุม                     20,000 20,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

          100,000   110,000     430,000 640,000 

ค่าเช่าบ้าน           36,000         50,000 86,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

        150,000 800,000   1,500,000     750,000 3,200,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         400,000 16,000,000   3,000,000     3,200,000 22,600,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

                    750,000 750,000 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

                        

ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล                     50,000 50,000 
ค่าจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงระยะยาว "อาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ิน " 

              150,000       150,000 

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

                    70,000 70,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี                     100,000 100,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 

        200,000             200,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมการ
กีฬา 

      200,000               200,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการสายตรวจบริการ
ชุมชน 

                  300,000   300,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  200,000                   200,000 

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกกรรมการ
ชุมชน 

        100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนา
การศึกษา 

                100,000     100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเช่ือม
ประสานระหว่างองค์กรปกครองส่วน

                    100,000 100,000 
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ท้องถ่ิน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

                    100,000 100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
และประกวด การแข่งขันต่างๆ 

                    500,000 500,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดนัดชุมชน         300,000             300,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่
โลก 

        100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

        500,000             500,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถ่ินไทย         200,000             200,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม
โลก 

        100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังชุมชนย่อย         100,000             100,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

                    50,000 50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
เพิ่มเติม 

                    100,000 100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
และแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

                    50,000 50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

                    50,000 50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ 

        20,000             20,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     400,000 400,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

          40,000   50,000     140,000 230,000 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน
ของงานบริหารงานคลัง 

                    30,000 30,000 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน
ของบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

          100,000           100,000 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข 

              100,000       100,000 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

                    200,000 200,000 
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

        500,000             500,000 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

              200,000       200,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดท าน้ า
หมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

              20,000       20,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                    150,000 150,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                     400,000 400,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสุขาภิบาล
อาหาร 

              100,000       100,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ         100,000             100,000 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

  100,000                   100,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางาน
สาธารณสุข 

              100,000       100,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัว 

        800,000             800,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

              500,000       500,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

        800,000             800,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน 

        800,000             800,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

        800,000             800,000 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรี         800,000             800,000 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขาภิบาลของ 
สถานประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอย 

              80,000       80,000 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การคัดแยก
ขยะในชุมชน 

              100,000       100,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

                    1,000,000 1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัย 

            500,000         500,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเมืองการปกครอง 

        500,000             500,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน         100,000             100,000 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

        500,000             500,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านศิลป
ดนตรี 

                    200,000 200,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  200,000                   200,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสมรรถภาพผู้
พิการออทิสติก 

        100,000             100,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

        200,000             200,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณ ี

      1,000,000               1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ด าเนินการกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
“เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย”์ 

        500,000             500,000 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

                  300,000   300,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลบริการ
สาธารณสุข 

              500,000       500,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

                  200,000   200,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  200,000   200,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

                  1,000,000   1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่ หน้า
บ้านน่ามอง 

              200,000       200,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล                     100,000 100,000 
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

        200,000             200,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

              180,000       180,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน

                    300,000 300,000 
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องค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

                    40,000 40,000 

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเติมเต็มพื้นท่ีสีเขียว
ในชุมชน 

  50,000                   50,000 

ค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

        20,000             20,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 

                    25,260 25,260 

ค่าสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี
จ าเป็นแก่ผู้ยากจน ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

            100,000         100,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         10,000 500,000   1,500,000 50,000 200,000 430,000 2,690,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย           30,000   200,000   50,000   280,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         5,000 100,000   800,000     165,000 1,070,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์         180,000 400,000   150,000     700,000 1,430,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         2,000 1,200,000   4,000     202,000 1,408,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น         4,000 500,000   2,500,000     790,000 3,794,000 

วัสดุกีฬา       50,000       100,000 100,000     250,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง                   50,000   50,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว         10,000 10,000   600,000     215,000 835,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               600,000   50,000   650,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                 2,526,000     2,526,000 

วัสดุการเกษตร           100,000   1,500,000     20,000 1,620,000 

วัสดุก่อสร้าง         5,000 500,000   50,000     200,000 755,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         2,000 20,000         110,000 132,000 

วัสดุส านักงาน         80,000 200,000   90,000     550,000 920,000 

วัสดุอื่น         5,000 10,000   400,000     42,000 457,000 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     150,000 150,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                     100,000 100,000 

ค่าไฟฟ้า                     1,500,000 1,500,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์                     100,000 100,000 
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ค่าบริการโทรศัพท์                     120,000 120,000 

งบลงทนุ 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           1,000,000     50,000 200,000 100,000 1,350,000 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                         
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านเลขท่ี 182 
(บ้านจตุสุรกานต์) หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว 
ต าบลสันทรายหลวง 

    490,000                 490,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านเลขท่ี 433 
(โรงแรมฮันน่ีอินน์) หมู่ 5 บ้านโจ้ 
ต าบลสันทรายน้อย 

    346,000                 346,000 

โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ เลียบล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ ฝั่งหมู่บ้าน
กล้วยไม้ หมู่ 5 บ้านโจ ้ต าบลสันทราย
น้อย 

    323,000                 323,000 

โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านเลขท่ี 
222  (นายสุนันท์ ละอองศรี) หมู่ 9 
บ้านสันทรายน้อย ต าบลสันทรายน้อย 

    70,000                 70,000 

โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านเลขท่ี 
318 (นายสงวน ทาใจ) หมู่ 9 บ้านสัน
ทรายน้อย ต าบลสันทรายน้อย 

    71,000                 71,000 

โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณเลียบล าเหมือง
สาธารณะหน้าวัดแม่คาว หมู่ 2 บ้าน
แม่คาว ต าบลสันพระเนตร 

    871,000                 871,000 

โครงการก่อสร้างพื้นทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ จากหลังเทศบาลฯ 
ถึงสะพานข้าง บ้านเลขท่ี 525 หมู่ 1 
บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสันทรายน้อย 

    946,000                 946,000 

โครงการก่อสร้างพื้นทางเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ จากสะพานข้างบ้านเลขท่ี 
525 ถึงหลังร้านซาวด์เอฟเฟค หมู่ 1 
บ้านแม่ย่อยเหนือ ต าบลสันทรายน้อย 

    2,205,000                 2,205,000 

โครงการก่อสร้างวางท่อระะบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบ้าน
สัน 37 หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด ต าบลป่า
ไผ่ 

    117,500                 117,500 
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โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขท่ี 
323 (กิติพัฒน์) หมู่ 7 บ้านต้นซาง 
ต าบลสันทรายหลวง 

    122,000                 122,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Overlay  ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ซอยตรง
ข้ามบ้านเลขท่ี 288 (อมรวิวัฒน์) หมู่ 
9 บ้านสันทรายน้อย ต าบลสันทราย
น้อย 

    80,000                 80,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
บริเวณซอยข้างบ้านเลขท่ี 401 (หลัง
โรงเรียนสวนองุ่น) หมู่ 2 บ้านแม่ย่อย
ใต้ ต าบลสันทรายน้อย 

    193,000                 193,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
บริเวณถนนภายในหมู่บ้านสันทราย
คันทรีวิลล์ (ต่อจากของเดิมถึงสะพาน
ข้ามล าเหมืองโจ้) หมู่ 4 บ้านสันคะ
ยอม ต าบลสันทรายน้อย 

    442,000                 442,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า ซอย 5 
(วัดแม่คาว) หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต าบล
สันพระเนตร 

    625,000                 625,000 

โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. 
บริเวณซอยหัวบ้าน 30 หมู่ 4  บ้าน
สันทรายหลวง  ต าบลสันทรายหลวง 

    495,000                 495,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                        

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในความ
รับผิดชอบเทศบาลต าบลสันทราย
หลวง 

    1,000,000                 1,000,000 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

          1,000,000           1,000,000 

งบเงนิอดุหนุน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                        

อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่แฝก                     20,000 20,000 
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(โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม)่ 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด                 1,196,000     1,196,000 

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ย่อย                 596,000     596,000 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสันคะยอม                 2,328,000     2,328,000 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสันทรายมูล                 536,000     536,000 

เงินอุดหนุนโรงเรียนสันทรายหลวง                 572,000     572,000 
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสันทราย 

                    30,000 30,000 

รวม 62,658,000 550,000 8,396,500 1,250,000 10,736,960 27,583,300 600,000 25,669,020 8,054,000 6,256,860 28,244,360 179,999,000 

 




