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  ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 
………… 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
 

      บดัน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลสันป่าตอง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  ต่อสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้นในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหาร
เทศบาลต าบลสันป่าตอง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ทราบถึง
สถานะการคล ัง  ตลอดจนหล ักการและแนวนโยบายในการด า เนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานะ การคลังของเทศบาล 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ณ  วนัที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
  มีสถานะการเงิน ดงัน้ี 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร           จ  านวน      49,983,403.32    บาท 
1.1.2 เงินสะสม                         จ านวน           29,908,900.36    บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม           จ านวน      12,985,823.43    บาท 
1.1.4 เงินกูค้งคา้ง                              จ  านวน           6,698,957.04    บาท 

2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ  วนัที่  8 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

  (1)  รายรับจริงทั้งส้ิน      50,393,364.24    บาท   ประกอบดว้ย 
 หมวดภาษีอากร      จ  านวน            4,727,267.12    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ  านวน               868,078.60    บาท       
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น      จ  านวน               199,541.11    บาท 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ  านวน                          0.00    บาท 
 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด     จ  านวน                  47,060.00    บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทุน                   จ  านวน              3,300.00    บาท 

       หมวดภาษีจดัสรร      จ  านวน           20,198,081.41    บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป     จ านวน           24,350,036.00    บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์  จ  านวน   27,000.00   บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จ  านวน  37,780,917.56  บาท  ประกอบดว้ย 
 งบกลาง                        จ  านวน          9,364,773.59    บาท 
 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจา้งประจ าและค่าจา้งชัว่คราว) จ  านวน        14,414,773.03    บาท 
 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุและสาธารณูปโภค) จ านวน   8,757,397.38   บาท 
 งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)   จ  านวน             640,8 90.00   บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน)     จ  านวน         1,061,35  0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)     จ  านวน           5,243,973.56   บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน  27,000.00   บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่     จ  านวน  104,800.00   บาท 

3. งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วนัที่  8  สิงหาคม  2562 

รายรับจริง        จ  านวน       6,540,868.75    บาท 
รายจ่ายจริง        จ  านวน       3,038,532.67    บาท 
ก าไรสะสม        จ  านวน       3,502,336.08    บาท 
เงินสะสม        จ  านวน   -      บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม        จ  านวน      -      บาท     
กูเ้งินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อ่ืนๆ         จ  านวน     40,238,201.61    บาท 
ยมืเงินสะสมจากเทศบาล         จ  านวน               -                บาท 
ก าไรสุทธิ จ านวน       3,749,639.45    บาท 
เงินฝากธนาคาร       จ านวน      -        บาท 
ทรัพยรั์บจ าน า   จ านวน       69,240,050.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี  2563 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 4,523,555.80 3,930,000.00 2,000,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,153,437.06 1,014,000.00 965,000.00 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 427,230.10 500,500.00 500,500.00 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 1,124,891.83 1,400,000.00 1,400,000.00 
 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 86,697.25 43,000.00 75,000.00 
 หมวดรายไดจ้ากทุน 13.500.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 7,329,312.04 6,892,500.00 4,945,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  หมวดภาษีจดัสรร 25,628,325.95 24,580,000.00 25,988,000.00 

       รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

25,628,325.95 24,580,000.00 25,988,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 23,717,385.00 25,200,000.00 25,766,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 23,717,2385.00 25,200,000.00 25,766,000.00 

รวม 56,675,022.99 56,672,500.00 56,699,500.00 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง  10,876,333.67 11,689,450.00 12,051,250.00 
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 17,979,723.80 21,580,860.00 19,988,330.00 
งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุและสาธารณูปโภค) 10,670,696.22 14,421,740.00 13,576,020.00 
งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 1,202,690.00 3,703,500.00 5,677,000.00 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 5,179,000.00 5,275,000.00 5,406,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,908,443.69 56,670,550.00 56,698,600.00 

รวม 45,908,443.69 56,670,550.00 56,698,600.00 
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดรายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หมวดรายได ้    

  1. ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด 1,242,590.00 968,445.00 652,400.00 
  2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 9.44 0.48 0 
  3. ดอกเบี้ยรับจ าน า 7,427,026.00 7,003,670.25 7,737,587.75 
  4. รายไดเ้บด็เตล็ด 0 400.00 3,600.00 
หมวดรายไดอ่ื้น    

1. เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 30 % 1,225,606.94 1,348,576.74 1,124,891.83 
  2. ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50 % 2,042,678.23 2,247,627.91 1,874,819.73 
  3.บ าเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 % 817,071.29 899,051.16 749,927.89 

รวมรายรับ 12,754,981.90 12,467,771.54 12,143,227.20 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบรายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งบกลาง  2,199,924.69 2,142,071.89 2,199,293.26 
งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจา้งประจ าและ
ค่าจา้งชัว่คราว) 

1,105,725.00 989,110.00 1,225,620.00 

งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใชส้อย วสัดุ 
และสาธารณูปโภค) 

761,648.48 981,293.27 799,466.15 

งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 44,000.00 61,700.00 0 
งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) 4,143,156.46 4,553,055.81 3,807,439.45 

รวมรายจ่าย 8,254,454.63 8,727,230.97 8,031,818.86 
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ส่วนที ่  2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เร่ือง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง      จังหวดัเชียงใหม่ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง   จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

     แผนงานบริหารทัว่ไป      13,531,490 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,893,240 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนการศึกษา 10,403,400 
     แผนงานสาธารณสุข 4,222,600 
     แผนงานเคหะและชุมชน 5,727,420 
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 873,120 
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 300,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 7,696,080 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
     แผนงานงบกลาง        12,051,250 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 56,698,600 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

8 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 6,976,190 3,268,900 10,245,090 

   เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 0 2,727,360 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 4,248,830 3,268,900 7,517,730 
งบด าเนินงาน 2,504,400 681,000 3,185,400 
   ค่าตอบแทน 295,000 284,000 579,400 
   ค่าใชส้อย 761,000 325,000 1,086,000 
   ค่าวสัดุ 518,000 72,000 590,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 930,000 0 930,000 
งบเงินอุดหนุน 101,000 0 101,000 

   เงินอุดหนุน 101,000 0 101,000 
รวม 9,581,590 3,949,900 13,531,490 

  
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
และระงบัอัคคภียั 

รวม 

งบบุคลากร 1,447,640 0 1,447,640 
   เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,447,640 0 1,447,640 
งบด าเนินงาน 33,600 392,000 425,600 
   ค่าตอบแทน 23,600 0 23,600 
   ค่าใชส้อย 10,000 317,000 327,000 
   ค่าวสัดุ 0 75,000 75,000 
งบลงทุน 0 20,000 20,000 
   ค่าครุภณัฑ ์ 0 20,000 20,000 

รวม 1,481,240 412,000 1,893,240 
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                แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 1,106,620 467,040 1,573,660 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,106,620 467,040 1,573,660 
งบด าเนินงาน 3,051,540 383,200 3,434,740 
    ค่าตอบแทน 82,000 0 82,000 
    ค่าใชส้อย 400,000 153,000 553,800 
    ค่าวสัดุ 2,569,540 230,200 2,799,740 
งบลงทุน 290,000 0 290,000 
  ค่าครุภณัฑ ์ 290,000 0 290,000 
งบเงินอุดหนุน 5,105,000 0 5,105,000 
    เงินอุดหนุน 5,105,000 0 5,105,000 

รวม 9,553,160 850,240 10,403,400 

  

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร 1,947,120 1,947,120 

     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,947,120 1,947,120 
งบด าเนินงาน 2,075,480 2,075,480 
    ค่าตอบแทน 314,400 314,400 
    ค่าใชส้อย 1,631,080 1,631,080 
   ค่าวสัดุ 130,000 130,000 
งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 
   เงินอุดหนุน 200,000 200,000 

รวม 4,222,600 4,222,600 
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   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งาน 
งบ 

งานไฟฟ้าถนน งานสวน 
สาธารณะ 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 653,880 182,000 1,650,940 2,486,820 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 653,880 173,250 1,650,940 2,486,820 
งบด าเนินงาน 148,600 689,000 2,363,000 3,200,600 
   ค่าตอบแทน 23,600 10,000 145,000 178,600 
   ค่าใชส้อย 20,000 618,000 2,060,000 2,698,000 
   ค่าวสัดุ 105,000 61,000 158,000 324,000 
งบลงทุน 0 0 40,000 40,000 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 40,000 40,000 

รวม 802,480 871,000 4053,940 5,727,420 

 
 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร 517,920 0 517,920 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 517,920 0 517,920 
งบด าเนินงาน 100,200 255,000 355,200 
   ค่าตอบแทน 4,200 0 4,200 
   ค่าใชส้อย 96,000 255,000 351,000 

รวม 618,120 255,000 873,120 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน 
งบ 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 175,000 125,000 300,000 
   ค่าใชส้อย 175,000 125,000 300,000 

รวม 175,000 125,000 300,000 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน 

รวม 

งบบุคลากร 1,770,080 0 1,770,080 

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,770,080 0 1,770,080 
งบด าเนินงาน 599,000 0 599,000 

   ค่าตอบแทน 31,000 0 31,000 
   ค่าใชส้อย 396,000 0 396,000 
   ค่าวสัดุ 172,000 0 172,000 
งบลงทุน 95,000 5,232,000 5,327,000 

   ค่าครุภณัฑ ์ 40,000 0 40,000 
   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 55,000 5,232,000 5,287,000 

รวม 2,464,080 5,232,000 7,696,080 
  
              แผนงานงบกลาง 

 

งาน 
งบ 

งานกลาง รวม 

งบกลาง 12,051,250 12,051,250 
  งบกลาง 12,051,250 12,051,250 

รวม 12,051,250 12,051,250 
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เทศบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

                  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 อาศยัอ านาจตาม
ความในพระราชบญัญตัิเทศบาล พ .ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัปัจจุบนั มาตรา 62 และมาตรา 65 
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 จึงตราเทศบญัญตัิ 
ขึ้นไว  ้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง และโดยเห็นชอบของผูว้่าราชการจังหวดั
เชียงใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  เทศบญัญติั น้ีเรียกวา่ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบั  ตั้งแต่วนัที่  1  ตุลาคม พ.ศ.2562  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  68,171,080  บาท        
ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวด เงินอุดหนุน 
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  56,698,600  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,531,490 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,893,240 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    แผนงานการศึกษา 10,403,400 
    แผนงานสาธารณสุข 4,222,600 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,727,420 
    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   873,120 
    แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 300,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,696,080 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
   แผนงานงบกลาง 12,051,250 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 56,698,600 
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            ขอ้  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน        
         11,472,480  บาท  ดงัน้ี 
 

งบ ยอดรวม 
    งบกลาง  3,167,880 
    งบบุคลากร  1,560,000 
    งบด าเนินงาน 1,676,600 
    งบลงทุน 8,000 
    งบรายจ่ายอ่ืน  5,060,000 

รวมรายจ่าย 11,472,480  
 

ขอ้ 6 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลสนัป่าตอง ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดรั้บอนุมติั
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

  ขอ้ 7  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลสนัป่าตอง มีหนา้ที่รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี
    

    ประกาศ  ณ  วนัที่          เดือน              พ.ศ. 2562 
 
 
 
       (ลงช่ือ)               
            ( นายสกัการ    ณิยกุล ) 
           ปลดัเทศบาลต าบลสนัป่าตอง ปฏิบตัิหนา้ที ่
                   นายกเทศมนตรีต าบลสนัป่าตอง 
 
 

                          เห็นชอบ 
 
 
 

( นางสาวภทัราพร   ลายจุด ) 
     นายอ าเภอสนัป่าตอง  ปฏิบตัิราชการแทน 
              ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
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รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

หมวดภาษีอากร      
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 1,100,000 
ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 3,195,906.00 3,290,878.89 3,000,000 -100 0 
ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 91,607.55 89,657.91 80,000 -100 0 
ภาษีป้าย 846,001.00 1,087,253.00 800,000 12.50 900,000 
อากรการฆ่าสตัว ์ 67,632.00 55,766.00 50,000 -100 0 

รวมหมวดภาษีอากร 4,201,146.55 4,523,555.80 3,930,000  2,000,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์ 97,596.00 81,861.00 75,000 -28.57 0 
ค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์ 19,896.00 16,551.00 15,000 -28.57 0 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 4,161.30 5,257.40 6,000 20.00 6,000 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0.0 500 0.00 500 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 8,360.32 3,211.66 3,000 -40.00 3,000 
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หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 633,700.00 586,570.00 600,000 20.20 720,000 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่โฆษณา 3,920.00 3,390.00 3,000 0.00 3,000 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 4,390.00 3,200.00 3,000 0.00 3,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 2,540.00 2,150.00 3,000 0.00 3,000 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 500 0.00 500 
ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 74,400.00 44,750.00 60,000 -50.00 30,000 
ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 500 0.00 500 
ค่าปรับการผดิสญัญา 10,827.50 263,926.00 100,000 -50.00 50,000 
ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 500 -100 0 
ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 90.850.00 86,400.00 90,000 0.00 90,000 
ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

53,880.00 48,960.00 45,000 0.00 45,000 

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 740.00 500.00 2,000 0.00 2,000 
ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 4,000.00 5,500.00 4,000 37.50 5,500 
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 1,060.00 860.00 1,000 0.00 1,000 
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 625.00 350.00 1,000 0.00 1,000 
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หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 1,000 0.00 1,000 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,011,546.12 1,153,546.12 1,014,000   965,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
ดอกเบี้ย 473,367.28 427,230.10 500,000 0.00 500,000 
เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ 250.00 0.00 500 0.00 500 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 473,617.28 427,230.10 500,500   500,500 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์       
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,348,576.74 1,124,891.83 1,400,000 0.00 1,400,000 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 1,348,576.74 1,124,891.93 1,400,000   1,400,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      
ค่าจ  าหน่ายเวชภณัฑ ์ 1,031.00 0.00 1,000 -100 0 
เงินที่มีผูอุ้ทิศให้ 500.00 56,00.25 10,000 500 60,000 
ค่าขายแบบแปลน 64,000.00 12,000.00 10,000 -50.00 5,000 
ค่าจ  าหน่ายแบบพมิพแ์ละค าร้อง 13,264.00 11,034.00 12,000 -100 0 
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หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 7,262.00 7,663.00 10,000 0.00 10,000 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86.057.00 86,697.25 43,000  75,000 

หมวดรายได้จากทุน      
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 0.00 13,500.00 5,000 0.00 5,000 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 13,500.00 5,000  5,000 

หมวดภาษีจัดสรร      
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 1,059,128.58 816,788.34 1,000,000 0.00 1,000,000 
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 15,590,122.57 15,970,749.89 16,000,000 0.00 16,000,000 
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 2,247,278.68 2,417,197.52 2,200,000 11.36 2,450,000 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 328,714.81 252,539.84 300,000 0.00 300,000 
ภาษีสุรา 2,297,327,.81 0.00 0 -100.00 0 
ภาษีสรรพสามิต 39,028.59 3,633,513.87 3,000,000 21.67 3,650,000 
ค่าภาคหลวงแร่ 29,833.80 25,481.22 50,000 0.00 50,000 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 29,833.80 36,740.27 30,000 26.67 38,000 
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หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
กฏหมายที่ดิน 

2,382,648.00 2,475,315.00 2,000,000 25.00 2,500,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,927,377.43 25,628,325.95 24,580,000   25,988,000 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจ
ถ่ายโอน เลือกท า 

23,246,206.00 23,717,385.00 25,200,000 2.24 25,766,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,246,206.00 23,717,385.00 25,200,000  25,766,000 

 รวมทุกหมวด 55,294,527.12 56,675,022.99 56,672,500  56,699,500 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง     จังหวัดเชียงใหม่ 

  

  ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน        56,699,500  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร                  รวม          2,000,000   บาท 
 (1) ภาษทีี่ดินและสิงปลูกสร้าง  จ านวน             1,100,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้ามพระราชบญัญติัที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 
 (2) ภาษีป้าย จ านวน                900,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้ามจ านวนผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษี 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต    รวม                 720,000   บาท   
  (1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน                  6,000   บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
  (2) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั  จ านวน                     500   บาท 

ค าช้ีแจง    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  จ านวน                 3,000   บาท 

ค าช้ีแจง    ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จ านวน              720,000  บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
 

(5)  ค่าธรรมเนียมโปรย ติดตั้งแผน่ประกาศ หรือ แผน่ปลิวเพือ่การโฆษณา    
   จ านวน                  3,000   บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา  เพือ่ให้ใกลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(6) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร จ านวน                 3,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(7)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน                 3,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(8)  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จ  านวน                   500   บาท    
ค  าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่าปีงบประมาณที่ผา่นมาเพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
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(9)  ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก   จ  านวน               30,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(10)  ค่าปรับผูก้ระท าผดิตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร   จ  านวน                   500   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(11)  ค่าปรับการผดิสญัญา         จ านวน             50,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

 (12)  ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
         จ  านวน               90,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
(13)  ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จ  าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ   

พื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร   จ  านวน               45,000   บาท 
  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(14) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน                2,000   บาท 
  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา  เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(15) ค่าใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดเอกชน                  จ านวน                5,500   บาท 
  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา  

(16) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร     จ  านวน               1,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ให้ใกลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(17)  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง   จ  านวน             1,000   บาท 
  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

(18)  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ              จ  านวน             1,000   บาท 
  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้ามประเภทรายได ้ที่ไม่เขา้ลกัษณะใบอนุญาตที่ก  าหนดไว ้ 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม             500,500   บาท    
 (1) ดอกเบี้ย                     จ  านวน         500,000   บาท 

  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณปีที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
   (2) เงินปันผลหรือเงินรางวลัต่างๆ          จ  านวน                500   บาท 
 ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่าปีงบประมาณที่ผา่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา  

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  รวม           1,400,000   บาท      
 (1)  เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล        จ  านวน      1,400,000   บาท 

  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงปีที่ผา่น 
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      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม                75,000   บาท   
   (1)  เงินที่มีผูอุ้ทิศให้          จ านวน           60,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 
        (2)  ค่าขายแบบแปลน                    จ านวน            5,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

   (3)  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ                   จ านวน           10,000   บาท 
  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

หมวดรายได้จากทุน     รวม   5,000   บาท 
  (1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น         จ านวน           5,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ให้ใกลเ้คียงกบัรายรับจริงที่ผา่นมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร      รวม              25,988,000   บาท 
   (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์    จ านวน           1,000,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง 
(2)  ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.ก าหนดแผน ฯ    จ านวน         16,000,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง 
(3)  ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.จดัสรรรายไดฯ้   จ  านวน          2,450,000   บาท     

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง 
(4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ  านวน             300,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมาเพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง 
(5)  ภาษีสรรพสามิต      จ านวน          3,650,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง   
  (6)  ค่าภาคหลวงแร่         จ  านวน               50,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมาเพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง 

(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน               38,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง  

  (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน     
           จ  านวน         2,500,000   บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัรายรับจริง 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        รวม            25,766,000   บาท 
(1)  เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

  จ  านวน       25,766,000   บาท 
ค าช้ีแจง   ประมาณการไวต้  ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  

ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  
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ปี 2560 ปี 2561

725,760 364,896 202.23 %

180,000 90,500 0 %

180,000 90,500 0 %

207,360 104,256 0 %

1,434,240 1,434,240 0 %

2,727,360 2,084,392

3,353,360 3,161,500.65 -5.45 %
138,000 102,774.19 -0.36 %

204,000 168,774.19 -17.57 %

242,400 255,060 -100 %

506,400 649,166.4 -13.32 %

50,100 60,380.2 -42.33 %

4,494,260 4,397,655.63
7,221,620 6,482,047.63

0 0 33.33 %

13,937.5 12,412.5 -33.33 %

3,360 3,360 -40 %

162,500 176,000 8.18 %

33,843.25 26,600 -72 %
213,640.75 218,372.5

332,420.1 296,776.11 0 %รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0

รวมค่าตอบแทน 296,300 295,400
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น 216,300 234,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 30,000 8,400

ค่าเบ้ียประชุม 15,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 3,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

30,000 40,000

รวมงบบุคลากร 7,104,077 6,976,190

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 50,880 29,340
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,862,340 4,248,830

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 271,260 0

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 678,620 588,230

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 138,500 138,000

เงินประจ าต  าแหน่ง 222,000 183,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 3,501,080 3,310,260

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,434,240 1,434,240
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,241,737 2,727,360

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 207,360 207,360

เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ 240,137 725,760

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ 180,000 180,000

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

รายงานประมาณการรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสนัป่าตอง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

อ าเภอสนัป่าตอง    จงัหวดัเชียงใหม่
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

0 0 -1.59 %

600,303 52,768 -30 %

402,808 79,593 -54.55 %

0 0 -50 %

1,000 1,000 0 %

17,828 25,164 -50 %

21,954 17,729.6 -33.33 %

28,200 29,280 -100 %

103,360 48,650 0 %

4,000 13,981 0 %

77,431.4 77,805 -44.44 %

1,589,304.5 712,211.85

73,163.05 58,006 -50 %

6,725 6,440 -50 %

18,294 43,485 -14.29 %

340 4,721 -71.43 %

18,560 15,550 -50 %

450,311.1 422,478.6 -11.11 %

0 0 -60 %

25,490 27,090 -14.29 %

592,883.15 577,770.6

721,026.85 692,744.42 -20 %
98,872.97 115,779.65 -23.08 %

102,481.61 55,874.47 -30 %
33,296 15,091 -11.11 %

128,453.5 116,929.6 -14.29 %

1,084,130.93 996,419.14

3,479,959.33 2,504,774.09รวมงบด าเนินงาน 3,230,300 2,504,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000 40,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 140,000 120,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าบริการโทรศพัท์ 100,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 750,000 600,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 35,000 30,000

รวมค่าวสัดุ 640,000 518,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,165,000 930,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 2,000

วสัดุก่อสร้าง 7,000 2,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 10,000

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 4,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 35,000 30,000

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 130,000 100,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 80,000 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 90,000 50,000
รวมค่าใช้สอย 1,129,000 761,000

โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 15,000 15,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450,000 400,000

ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 4,000 4,000

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 220,000 100,000

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 200,000 100,000

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 50,000 50,000

โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 30,000 0

โครงการจดังานวนัเทศบาล/วนัทอ้งถ่ิน 30,000 15,000

โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 30,000 20,000

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 50,000 35,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 378,000 372,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

32,000 0 0 %

0 0 100 %

57,000 67,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

13,000 5,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

102,000 72,000

102,000 72,000

11,064,309.3 9,105,821.72

1,737,841.8 1,898,655 6.12 %
16,620 330 -44.64 %

26,400 18,000 -9.69 %

246,240 260,280 3.88 %

230,085 259,440 10.75 %

34,171.45 36,780 -27 %

2,291,358.25 2,473,485

2,291,358.25 2,473,485

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,133,880 3,268,900

รวมงบบุคลากร 3,133,880 3,268,900

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 350,800 388,500

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 50,000 36,500

เงินประจ าต  าแหน่ง 103,200 93,200

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 273,480 284,100

เงินเดือนพนกังาน 2,289,200 2,429,400
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 67,200 37,200

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี 5,000 5,000

โครงการสนบัสนุนงานรัฐพิธี 7,000 7,000
โครงการสนบัสนุนมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดั
เชียงใหม่

0 27,000

รวมงานบริหารทัว่ไป 10,396,377 9,581,590

งานบริหารงานคลัง

รวมเงินอุดหนุน 62,000 101,000

รวมงบเงินอุดหนุน 62,000 101,000

โครงการสืบสานชาติพนัธ์ุต  านานศิลป์ ถ่ินสนัป่าตอง 5,000 5,000

โครงการอุดหนุนกิจกลุ่มผูสู้งอายุ 0 10,000

โครงการป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 5,000 5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP งานกาชาด
และงานฤดูหนาวเชียงใหม่

5,000 5,000

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 0 0
โครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

0 32,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0

เงินอุดหนุน

โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงานไม้
ดอกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่

5,000 5,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

0 0 -5.5 %

13,780 11,480 0 %

36,000 38,500 15.38 %

43,190 21,850 -50 %

92,970 71,830

504,968.3 212,186.85 0 %

0 0 -55.17 %

55,738 43,250.97 -47.37 %

0 0 100 %

9,660 9,240 0 %

0 0 100 %

11,860 8,950 0 %

582,226.3 273,627.82

57,456.6 79,870 -57.14 %
1,435 140 0 %

0 0 0 %

0 1,030 0 %

0 0 0 %

12,530 23,900 -37.5 %

71,421.6 104,940

746,617.9 450,397.82

3,059,676.15 2,981,082.82

14,123,985.48 12,086,904.54รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,378,557 13,531,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 3,982,180 3,949,900

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมค่าวสัดุ 127,000 72,000

รวมงบด าเนินงาน 844,000 681,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 40,000 25,000

วสัดุก่อสร้าง 2,000 2,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 3,000

วสัดุส านกังาน 70,000 30,000
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 2,000

รวมค่าใช้สอย 410,000 325,000
ค่าวสัดุ

โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนท่ีภาษีฯ 0 100,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 15,000

โครงการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้เร่ืองภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

0 20,000

โครงการปรับขยายเวลาในบริการประชาชน 10,000 10,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 95,000 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 290,000 130,000

รวมค่าตอบแทน 307,000 284,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น 52,000 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 40,000 20,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

200,000 189,000

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 15,000 15,000



27

ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

243,360 255,840 4.91 %

246,240 260,280 7.45 %
991,080 788,852.8 2.35 %
128,700 91,490.34 -12.96 %

1,609,380 1,396,463.14
1,609,380 1,396,463.14

0 2,200 0 %

0 0 0 %

0 2,200

0 0 0 %

26,229 5,040 -50 %
26,229 5,040
26,229 7,240

1,635,609 1,403,703.14

4,500 91,880.6 0 %

0 0 0 %

0 14,000 0 %

6,659.5 11,230 0 %

14,806 10,930 0 %
โครงการฝึกทบทวนทกัษะการปฏิบติังานของพนกังาน
ดบัเพลิง

15,000 15,000

โครงการให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

15,000 15,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 202,000 202,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภียั

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 43,600 33,600
รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,450,870 1,481,240

รวมค่าใช้สอย 20,000 10,000

โครงการให้ความรู้ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและลด
อุบติัเหตุ

15,000 15,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 13,600 13,600

รวมค่าตอบแทน 23,600 23,600

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000

รวมงบบุคลากร 1,407,270 1,447,640

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 87,270 75,960
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,407,270 1,447,640

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 268,920 288,960
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 779,880 798,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 271,200 284,520
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

80,557.52 83,720 -22.22 %

106,523.02 211,760.6

0 5,499 0 %

0 0 -100 %

4,398.77 9,396 0 %

19,340 6,740 -83.33 %

24,239.25 28,355 0 %

0 19,367 0 %

0 0 0 %

47,978.02 69,357
154,501.04 281,117.6

0 0 0 %

38,520 0

38,520 0
193,021.04 281,117.6

1,828,630.04 1,684,820.74

609,480 643,320 -30.86 %

0 0 -50 %

137,640 143,880 4.08 %

21,780 15,540 -8.67 %

768,900 802,740
768,900 802,740

42,000 42,000 38.46 %

11,880 4,400 0 %

ค่าเช่าบา้น 52,000 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 10,000

ค่าตอบแทน

รวมงบบุคลากร 1,532,100 1,106,620

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 13,380 12,220
รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,532,100 1,106,620

เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000 21,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 149,880 156,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 1,326,840 917,400

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,987,870 1,893,240
แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน 20,000 20,000
รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภียั 537,000 412,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 20,000 20,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 20,000 20,000

รวมค่าวสัดุ 180,000 75,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000 15,000

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 10,000 10,000

วสัดุก่อสร้าง 15,000 15,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 20,000

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน 517,000 392,000
งบลงทุน

วสัดุงานบา้นงานครัว 5,000 0

รวมค่าใช้สอย 337,000 317,000
ค่าวสัดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 70,000

วสัดุอ่ืน 5,000 5,000

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000



29

ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

53,880 46,400

312,450.2 301,372.4 0 %

0 0 -12.5 %

30,174 52,528 0 %

2,450 8,420 0 %

345,074.2 362,320.4

11,118 990 -41.67 %

6,350 29,412 -100 %
1,865,807.5 1,882,355.08 8.18 %

0 0 -33.33 %

0 2,400 0 %
1,883,275.5 1,915,157.08
2,282,229.7 2,323,877.48

0 0 100 %

104,950 0

104,950 0

4,877,000 4,907,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -23.81 %

0 0 110 %

0 0 3.35 %
อุดหนุนโรงเรียนสนัป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) 
ตามโครงการอาหารกลางวนั

4,656,000 4,812,000

อุดหนุนโรงเรียนวดัช่างกระดาษ ตามโครงการอาหาร
กลางวนั

252,000 192,000

อุดหนุนโรงเรียนสนัป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) 
ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบดัชยั)

10,000 21,000

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 290,000

เคร่ืองออกก าลงักายชุมชนหลงัอ าเภอ 0 290,000

ครุภณัฑกี์ฬา

โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 0 10,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

รวมงบลงทุน 0 290,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 2,920,180 3,051,540

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 2,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 15,000 0
ค่าอาหารเสริม (นม) 2,351,180 2,543,540

งบลงทุน

วสัดุส านกังาน 24,000 14,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 10,000
รวมค่าใช้สอย 450,000 400,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 40,000

รวมค่าวสัดุ 2,403,180 2,569,540

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 400,000 350,000

รวมค่าตอบแทน 67,000 82,000

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

4,877,000 4,907,000
4,877,000 4,907,000

8,033,079.7 8,033,617.48

246,360 256,320 14.81 %

143,040 86,720 3.06 %

16,380 12,020 0 %

405,780 355,060

405,780 355,060รวมงบบุคลากร 421,920 467,040

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 421,920 467,040

ค่าใช้สอย

รวมงบเงินอุดหนุน 5,013,000 5,105,000

อุดหนุนวดัสนัป่าตอง โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์
มหาชาติเวสสนัดรชาดก)

5,000 5,000

อุดหนุนวดัสนัป่าตอง โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ
เจดีย์

5,000 5,000

อุดหนุนวดัสนัคะยอม โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10,000 10,000

เงินเดือนพนกังาน 280,320 321,840

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 117,600 121,200

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 9,465,280 9,553,160

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

อุดหนุนวดัศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและสรงน ้า
เจดีย์

5,000 5,000

อุดหนุนวดัร้องสร้าน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

10,000 10,000

อุดหนุนวดัร้องสร้าน โครงการเยาวชนไมห่่างไกลวดั 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง

10,000 10,000

อุดหนุนวดักลางทุง่ โครงการสรงน ้าพระธาตุเจดีย์ 5,000 5,000

อุดหนุนวดัช่างกระดาษ โครงการสรงน ้าพระธาตุ 5,000 5,000

รวมเงินอุดหนุน 5,013,000 5,105,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม 0 10,000

อุดหนุนวดัร้องสร้าน โครงการสรงน ้าพระอุโบสถ 5,000 5,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

64,630 0 0 %

10,540 7,200 0 %

0 0 -6.85 %
197,250 7,200

0 0 50 %
43,190 54,289.1 -24.61 %

0 156,320 -33.05 %

1,040 5,240 -50 %

10,605 0 0 %

900 0 0 %

0 0 0 %
55,735 271,152.1

267,985 278,352.1
673,765 633,412.1

8,706,844.7 8,667,029.58

954,127.74 1,142,983.43 -6.45 %
77,200 79,200 0 %

67,200 67,200 -21.13 %

407,640 524,585 -31.4 %

31,200 36,955 0 %

1,537,367.74 1,850,923.43

1,537,367.74 1,850,923.43

0 0 100 %

960 0 -37.5 %

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

0 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 8,000 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,230,480 1,947,120

รวมงบบุคลากร 2,230,480 1,947,120

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 537,240 368,520

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 30,900 30,900

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 79,200 79,200

เงินประจ าต  าแหน่ง 85,200 67,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 1,497,940 1,401,300

รวมงบด าเนินงาน 476,626 383,200
รวมค่าวสัดุ 316,420 230,200

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 10,363,826 10,403,400
แผนงานสาธารณสุข

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 898,546 850,240

วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000 15,000
ค่าอาหารเสริม (นม) 72,820 54,900

ค่าวสัดุ
รวมค่าใช้สอย 160,206 153,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 3,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 10,000

วสัดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 197,600 132,300

วสัดุก่อสร้าง 10,000 5,000

โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้งอนุบาลวยัใส 25,000 25,000

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา 105,206 98,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 30,000 30,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

48,000 61,500 11.52 %

2,216.25 28,200 0 %
51,176.25 89,700

487,089.38 391,655.62 0 %
0 0 18.26 %

0 0 0 %

41,079.6 25,588.6 -33.33 %

35,390 44,893 -13.46 %

0 0 100 %

0 0 25 %

12,150 0 0 %

0 38,800 -28.57 %

0 0 100 %

0 32,648 0 %

0 0 100 %

99,840 0 -65 %

47,356.9 6,280 0 %
726,942.88 574,865.22

25,641 13,222 -16.67 %

4,530 2,210 0 %

11,051.04 13,014 0 %

2,375 7,921 -58.33 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 33.33 %

1,850 1,598 0 %วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000 3,000

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 40,000

วสัดุก่อสร้าง 12,000 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 3,000

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 4,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000 20,000

โครงการรณรงคจ์ดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม

0 50,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 35,000 35,000

โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ 70,000 50,000

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ 20,000 20,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 30,000 25,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000
รวมค่าใช้สอย 1,490,000 1,631,080

โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรทอ้งถ่ิน
รักษโ์ลก(อถล.)

0 30,000

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศึกษาดูงานของ
เครือข่ายแกนน าสุขภาพ

100,000 35,000

โครงการจดัตั้งศูนยบ์ริหารจดัการขยะ 0 30,000

โครงการบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน 20,000 25,000

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 40,000

โครงการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 52,000 45,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าชดใชค้่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 3,000 3,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 1,030,000 1,218,080

รวมค่าตอบแทน 158,900 314,400
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น 125,900 140,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 25,000 25,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

13,000 29,450 -16.67 %

58,447.04 67,415
836,566.17 731,980.22

0 200,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 200,000
2,373,933.91 2,844,893.65
2,373,933.91 2,844,893.65

205,534.57 219,000 4.06 %

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน 239,640 249,360

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,216,380 4,222,600

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,216,380 4,222,600

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลงัอ าเภอตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสนัป่าตองตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลงัตลาดตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจ าโรงตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบา้นไร่ตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบา้นหยอ่นสามคัคีตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

รวมค่าวสัดุ 137,000 130,000
รวมงบด าเนินงาน 1,785,900 2,075,480

วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 25,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตน้ผ้ึง-สนัคะยอมตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบา้นพกัป่าไมต้าม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

  เงินอุดหนุน
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

311,832.91 264,660 0 %

108,000 108,000 0 %

12,000 12,000 0 %

637,367.48 603,660

637,367.48 603,660

11,600 8,000 288.89 %

4,400 4,400 0 %

16,000 12,400

11,113.4 18,220 0 %

11,113.4 18,220

139,545 159,489 -9.09 %

4,900 4,940 0 %

144,445 164,429

171,558.4 195,049

841,025.88 798,709

156,360 163,185 5.05 %

3,060 255 0 %

159,420 163,440

159,420 163,440

0 0 0 %

0 0

408,000 440,000 0 %

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 173,250 182,000

รวมงบบุคลากร 173,250 182,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 173,250 182,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0 0

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานไฟฟ้าถนน 792,360 802,480

งานสวนสาธารณะ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,600 9,600

รวมค่าตอบแทน 13,200 23,600

รวมงบด าเนินงาน 148,200 148,600

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000 5,000

รวมค่าวสัดุ 115,000 105,000

ค่าวสัดุ

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 110,000 100,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 3,600 14,000

รวมงบบุคลากร 644,160 653,880

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 12,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 644,160 653,880

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 284,520 284,520

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 108,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

0 0 0 %

19,080 74,190 -16 %

427,080 514,190

2,938 3,920 0 %

89,177 129,506.5 -40.48 %

3,000 2,991 0 %

3,000 0 0 %

98,115 136,417.5
525,195 650,607.5
728,015 816,547.5

889,920 966,007.2 2.39 %

10,728 0 26.33 %

780,720 678,445 16.66 %

96,000 80,700 8.16 %
1,777,368 1,725,152.2
1,777,368 1,725,152.2

160,640 154,340 -20 %

10,780 15,860 -83.22 %
171,420 170,200

1,791,649.65 1,856,424.15 0 %

0 0 -9.82 %
59,554.22 75,206.07 -20 %

1,851,203.87 1,931,630.22

49,800 42,510 0 %

0 39,448.5 0 %

0 1,016.5 0 %

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000 4,000

ค่าวสัดุ

วสัดุงานบา้นงานครัว 50,000 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 75,000 60,000
รวมค่าใช้สอย 2,292,740 2,060,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 2,217,740 2,000,000

รวมค่าตอบแทน 204,800 145,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 175,000 140,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 29,800 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,510,140 1,650,940
รวมงบบุคลากร 1,510,140 1,650,940

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 682,920 796,680

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 76,500 82,740

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 738,720 756,360

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 12,000 15,160

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานสวนสาธารณะ 904,250 871,000
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

รวมค่าวสัดุ 95,000 61,000
รวมงบด าเนินงาน 731,000 689,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000 3,000

วสัดุอ่ืน 3,000 3,000

วสัดุงานบา้นงานครัว 5,000 5,000

วสัดุการเกษตร 84,000 50,000

รวมค่าใช้สอย 626,000 618,000

ค่าวสัดุ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 576,000 576,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 42,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

0 19,867 -13.04 %

29,970 22,820 0 %

0 0 0 %
79,770 125,662

2,102,393.87 2,227,492.22

0 0 100 %

0 0 -40 %

0 0

0 21,000

3,879,761.87 3,973,644.42

5,448,802.75 5,588,900.92

430,440 456,840 6.32 %
14,340 5,220 0 %

444,780 462,060
444,780 462,060

6,800 8,800 5 %

6,800 8,800

0 0 0 %

88,000 88,000

94,800 96,800

555,380 558,860รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 587,140 618,120

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,000 4,200

รวมค่าตอบแทน 4,000 4,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบด าเนินงาน 100,000 100,200

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 96,000 96,000

รวมค่าใช้สอย 96,000 96,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 487,140 517,920
รวมงบบุคลากร 487,140 517,920

เงินเดือนพนกังาน 487,140 517,920
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 0 0

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

โครงการปรับปรุง ดดัแปลง ร้ืนถอนอาคารโรงฆ่าสตัว์ 0 10,000

โครงการปรับปรุงลานจอดรถขยะ 50,000 30,000

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 4,218,680 4,053,940

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,915,290 5,727,420

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 50,000 40,000

รวมงบลงทุน 50,000 40,000

รวมงบด าเนินงาน 2,658,540 2,363,000
งบลงทุน

วสัดุอ่ืน 4,000 4,000
รวมค่าวสัดุ 161,000 158,000

วสัดุการเกษตร 23,000 20,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 30,000



37

ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

0 0 0 %

0 0 -50 %

0 99,900 -33.33 %

12,440 9,525 0 %

0 0 0 %

30,005 45,020 -16.67 %

41,938 35,950 0 %

405 1,873 0 %

15,000 0 -50 %

325,711.02 192,268
325,711.02 192,268
342,611.02 192,268
897,991.02 751,128

0 0 -50 %

11,984 6,580 0 %

0 62,106 4.48 %

58,900 6,950 -25 %

7,700 2,800 -44.44 %

78,584 78,436

โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เด็กและ
เยาวชน

27,000 15,000

รวมค่าใช้สอย 214,000 175,000

โครงการจดังานวนัเด็ก 67,000 70,000

โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน 40,000 30,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 947,810 873,120
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน 360,670 255,000

โครงการกีฬาประชาชนทอ้งถ่ินอ าเภอสนัป่าตอง 40,000 20,000

โครงการแข่งขนักีฬาเพ่ือสุขภาพ 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าสตรี 30,000 30,000
โครงการสงเคราะห์ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส และผู ้
ประสบปัญหาความเดือดร้อน

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทศันศึกษาดูงาน
ให้กบัผูน้  าชุมชน

150,000 100,000

โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ชุมชน 10,000 5,000

รวมค่าใช้สอย 360,670 255,000
รวมงบด าเนินงาน 360,670 255,000

โครงการสนบัสนุนศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลสนัป่าตอง

20,000 20,000

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

10,000 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายุ 60,000 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 30,000

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

78,584 78,436

78,584 78,436

0 0 0 %

0 0 233.33 %

0 20,093 -8.24 %

22,943 25,520 0 %

0 35,650 -20 %

72,943 81,263
72,943 81,263
72,943 81,263

151,527 159,699

1,170,298.71 936,880 6.58 %
41,909.75 0 656 %

59,909.75 18,000 -25.66 %

561,050.32 546,844.6 2.02 %

48,692.26 42,967.8 0 %
1,881,860.79 1,544,692.4
1,881,860.79 1,544,692.4

20,750 8,250 0 %

0 0 0 %

32,500 0 400 %

40,855 26,900 -86.43 %

ค่าเช่าบา้น 2,000 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 44,200 6,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,642,172 1,770,080
รวมงบบุคลากร 1,642,172.1 1,770,080

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 594,000 606,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 51,600 51,600

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 10,000 75,600

เงินประจ าต  าแหน่ง 45,200 33,600

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนกังาน 941,372 1,003,280

โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม 50,000 40,000
รวมค่าใช้สอย 131,594 125,000

โครงการลอยกระทง 43,594 40,000

โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 30,000 30,000

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 345,594 300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบด าเนินงาน 131,594 125,000
รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 131,594 125,000

โครงการทะเบียนปราชญช์าวบา้น 5,000 5,000

โครงการพอ่,แมต่วัอยา่ง 3,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 214,000 175,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 214,000 175,000
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

94,105 35,150

245,917.69 244,935.28 0 %
0 0 0 %

0 0 -20 %

0 0 0 %

0 0 -50 %

0 0 0 %

28,086 21,545.6 -40 %

14,676 0 0 %

51,811.7 29,197.41 -53.85 %
340,491.39 295,678.29

19,909 24,439 0 %

83,856.3 87,712.7 -18.48 %

4,240 12,897.5 0 %

0 0 0 %

15,460 15,650 0 %

870 0 0 %

124,335.3 140,699.2
558,931.69 471,527.49

0 0 0 %

218,500 57,900

0 0 -75 %

0 0 0 %

0 0

ค่าออกแบบ ควบงานท่ีจ่ายให้เอกชน 50,000 50,000

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 150,000 55,000

ค่าชดเชย ค่า K 20,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมค่าครุภณัฑ์ 214,934 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 40,000 40,000

รวมค่าวสัดุ 192,400 172,000
รวมงบด าเนินงาน 769,600 599,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,000 25,000

วสัดุอ่ืน 1,000 1,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 1,000

วสัดุส านกังาน 35,000 35,000

วสัดุก่อสร้าง 110,400 90,000

รวมค่าใช้สอย 516,000 396,000
ค่าวสัดุ

โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา 10,000 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 60,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 30,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000 10,000

ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน ้าค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 10,000 10,000

ค่าจา้งเหมาบริการ 100,000 80,000

ค่าจา้งเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 96,000 96,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 0 0
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดล าเหมือง 100,000 100,000

รวมค่าตอบแทน 61,200 31,000
ค่าใช้สอย
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

218,500 57,900

2,659,292.48 2,074,119.89

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,708,000 409,100

2,149,600 955,100

2,149,600 955,100

4,808,892.48 3,029,219.89

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 3,413,500 5,232,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,394,180 7,696,080

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 2,588,500 5,232,000

รวมงบลงทุน 3,413,500 5,232,000

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงคพ์ร้อมระบบไฟ
ส่องสว่างภายนอกและภายใน

0 230,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนน
ตน้ผ้ึง-สนัคะยอม(หนา้สถานีทดลองขา้ว)

0 120,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงคข์า้งบา้น             
นางกรรณิการ์

0 274,000

โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม (อาคาร คสล.2ชั้น 
ส านกังานเทศบาลต าบลสนัป่าตอง)

0 2,570,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิดจาก               
    ล  าเหมืองแมกุ่ง้-หนา้บา้นพอ่ค า

0 570,000

โครงการเสริมขอบรางระบายน ้าให้เสมอผิวทางถนน   
มะจ าโรง

0 100,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนน
หนา้บา้นอาจารยโ์ฆษิต

0 160,000

โครงการวางทอ่พร้อมบอ่พกัขา้งบา้นนายค าอา้ย-หลงั
บา้นป้าคุณ

0 150,000

งบลงทุน      ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,980,680 2,464,080

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งราวกนัตกบริเวณโคง้ถนนเขา้บา้น      
พร้าวลอ้ม

0 90,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพร้าวลอ้ม(ขา้งบา้น
นางศิริรัตน)์

0 103,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ขา้งบา้น                 
    น.ส.ประเทือง เช่ือมรางซอยโรงเล่ือย

0 430,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขา้งบา้นอาจารยย์พิุน 0 217,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งบา้นอ๊อดกุญแจ 0 218,000

รวมงบลงทุน 364,934.3 95,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
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ปี 2560 ปี 2561

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562
ยอดต่าง 

(%)
ปี 2563

716,216.38 737,702.87 3 %

244,586.29 223,099.8 -11.34 %

229,294 222,823 -6.52 %

0 0 0.9 %

6,698,300 7,075,000 -1.19 %

1,444,000 1,437,600 -2.78 %

90,000 87,500 -6.67 %

7,447 2,972 -37.5 %
372,085.47 313,320 0 %

0 0 0 %

0 0 2.82 %

0 0 0 %

0 0 -5.42 %

59,160 0 -98.24 %

635,380 624,840 -1.87 %

11,052 11,052 -8.33 %

140,424 140,424 173.59 %

10,647,945.1 10,876,333.67
10,647,945.1 10,876,333.67
49,280,985.35 45,908,443.69รวมทุกแผนงาน 56,670,550 56,698,600

รวมแผนงานงบกลาง 11,811,043 12,051,250
รวมงบกลาง 11,811,043 12,051,250

เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ (ชคบ.) 12,000 11,000

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 326,260 892,630

เงินช่วยพิเศษ 113,880 2,000
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(กบท.)

629,250 617,470

สมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 100,000 100,000

สมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ 120,000 113,500

ค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาล 53,530 55,040

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 0 0
ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร 30,000 30,000

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 90,000 84,000

ส ารองจ่าย 80,000 50,000

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 7,600,600 7,510,000

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,440,000 1,400,000

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 230,000 215,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 9,713 9,800

ค่าช าระหน้ีเงินตน้ 759,840 782,630
ค่าช าระดอกเบ้ีย 200,970 178,180

งบกลาง

แผนงานงบกลาง
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  56,698,600  บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร    
และหมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (ส านกัปลดั) 

  งานบริหารทั่วไป   รวม            9,581,590      บาท 

    งบบุคลากร                                              รวม            6,976,190      บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)    รวม            2,727,360      บาท 

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี          จ  านวน          725,760      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี   
ในอตัราเดือนละ 15,840  บาท  

(2)  ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี      จ  านวน         180,000       บาท 
      เพือ่จ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 6,000  บาท          
      และรองนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 4,500  บาท   

(3) ค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี                      จ  านวน         180,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็น ค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 6,000  บาท 
และรองนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 4,500  บาท   

(4) เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          จ  านวน         207,360       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ              
10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 7,200  บาท   

(5) เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 จ  านวน       1,434,240     บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประธานสภาฯ ในอตัราเดือนละ 15,840  บาท                     
รองประธานสภาฯ ในอตัราเดือนละ 12,960  บาท และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  
ในอตัราเดือนละ 10,080  บาท  
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 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม            4,248,830        บาท 

(1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล          จ  านวน       3,310,260        บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน 10 อตัรา           
ตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี และจ่ายตามค าสัง่การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนระดบั  

(2) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล          จ านวน        138,000         บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพพนกังานเทศบาล เงินเพิม่ตามวฒิุการศึกษา เงินเพิม่พเิศษต าแหน่ง
ปลดัเทศบาลและเงินอ่ืนๆ ตามระเบียบฯ  

(3) เงินประจ าต  าแหน่ง          จ  านวน          183,000         บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 
หวัหนา้ส านกัปลดั หวัหนา้ฝ่าย และเงินอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ฯลฯ  

(4) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง           จ  านวน         588,230        บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป  จ  านวน  4  อตัรา   

 (5)  เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนกังานจา้ง          จ  านวน             29,340           บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพและเงินเพิม่อ่ืนฯ ตามระเบียบฯ ใหก้บัพนกังานจา้งตามภารกิจและ   
พนกังานจา้งทัว่ไป  จ านวน  4  อตัรา  

   งบด าเนินงาน           รวม             2,504,400       บาท  

ค่าตอบแทน รวม                295,400       บาท 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล      จ  านวน             40,000       บาท      
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานและลูกจา้งของเทศบาล     
ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกพนกังานและลูกจา้งเทศบาลรวมทั้งเงิน
ตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง เจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งและค่าตอบแทนอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ 

(2) ค่าเบี้ยประชุม                                                                       จ  านวน            10,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ตรวจรายงานการประชุมใหแ้ก่สมาชิกสภาเทศบาลและผูท้ี่ได ้             
รับการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการสภาเทศบาล  

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ           จ  านวน               3,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
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(4) ค่าเช่าบา้น            จ  านวน          234,000        บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่พนกังานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง  
ฉบบัปัจจุบนั 

(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    จ  านวน           8,400         บาท     
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ข  
เพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

ค่าใช้สอย         รวม              761,000         บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                     รวม              372,000         บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งบุคคลภายนอก พมิพ ์ เผยแพร่  ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของเทศบาล  เช่น รายงาน
ประจ าปี โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ ์ค่าโฆษณาทางหนงัสือพมิพ ์วทิย ุ ค่าจา้งเหมาแรงงานช่วยจดัเก็บ/
รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาล ขอ้มูลประชากร การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ การประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลและค่าดูแลระบบคอมพวิเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม 
เยบ็หรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าบริการดูแลรักษา ตรวจเช็คครุภณัฑ ์และคา่จา้งเหมาอ่ืน  ๆค่าธรรมเนียม
ศาลในการฟ้องคดีต่าง ๆ และเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ไม่ไดก้  าหนดไว ้ทั้งจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพยสิ์น
หรือค่าเช่าอาคาร ที่ดิน เพือ่ใชก้ารด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของเทศบาล 

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพธีิการ                             รวม                35,000         บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชม หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนมาทศันศึกษาดูงาน  และเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  การประชุมที่
เทศบาลจดัประชุมขึ้น และจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น ธงชาติ ป้ายสัญลกัษณ์ พระบรม
ฉายาลกัษณ์และวสัดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆที่เก่ียวเน่ืองในการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
วนัปิยมหาราชและพธีิทางศาสนา  

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
(1) โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากร       จ  านวน             50,000       บาท 
 - เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พกั ค่าของ       
ที่ระลึกและคา่ใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557   
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่59  ล าดบัที่ 4  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

(2) โครงการจดังานวนัเทศบาล/วนัทอ้งถ่ินไทย                 จ  านวน           15,000       บาท 
    - เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเทศบาล/วนัทอ้งถ่ินไทย เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ      

ค่าอุปกรณ์ในจดังานท าบุญ เล้ียงพระ  ค่าอาหาร อาหารวา่งผูท้ี่เขา้ร่วมงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 59  ล าดบัที่ 5  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6   พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

(3) โครงการใหค้วามรู้กฎหมายแก่ประชาชน                จ  านวน         15,000        บาท 
    - เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการใหค้วามรู้กฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร 

ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่งและค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 59  ล าดบัที่ 4  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

(4) โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล                จ  านวน          20,000        บาท 
    -  เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล

แผนพฒันา เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัท าออกประชาคมแผน ค่าปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร อาหารวา่งส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ประชุมเก่ียวกบัการจดัท า
แผนพฒันา แผนด าเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนรวมทั้งเป็นค่าถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม
แผนพฒันา แผนด าเนินงาน รายงานการติดตามประเมินผลแผนและค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม
เก่ียวกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 58  ล าดบัที่ 3 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม   
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 (5) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ                         จ านวน      100,000    บาท   
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น               

ค่าเบี้ ย เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ฝึกอบรมต่างๆ  
และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทศันศึกษาดูงาน ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังาน ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งของเทศบาล ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 

(6) ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา                       จ านวน           4,000      บาท 
    เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้พวงมาลา พานพุม่ ฯลฯ  

(7) ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง  จ านวน    100,000    บาท 
   -  เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เช่น ค่าบตัรเลือกตั้ง       

ส่ือประชาสมัพนัธก์ารเลือกตั้ง ค่าจดัอบรมการเลือกตั้งและคา่วสัดุอุปกรณ์ต่างๆที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ 
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ  

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่58  ล าดบัที่ 1 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     รวม            50,000      บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น ที่ดินส่ิงก่อสร้าง ที่ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  
เช่น  ยานพาหนะ  คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์อาคารส่ิงก่อสร้าง ประตู หนา้ต่างหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม 
ฯลฯ ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายจ่ายน้ี 

ค่าวัสด ุ              รวม             518,000     บาท 

(1) ค่าวสัดุส านกังาน   จ านวน          40,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ  

(2) ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ     จ านวน           4,000    บาท 
      เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลัก๊ไฟ สวิตซ์ ฯลฯ  

(3) ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว                                                          จ านวน         30,000     บาท                  
เพือ่จ่ายเป็นค่า ถว้ย ชาม ชอ้น ชอ้นสอ้ม แกว้น ้ า จานรองแกว้ ถว้ยกาแฟ กระติกน ้ าร้อน  

 กระติกน ้ าแขง็ ฯลฯ  

(4) ค่าวสัดุก่อสร้าง      จ านวน           2,000     บาท 
      เพือ่จ่ายเป็นค่าทราย หิน ปูนซีเมนต ์ไมต่้างๆ ก๊อกน ้า วสัดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ   

(5) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง                                      จ านวน         10,000     บาท   
      เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทียน ฯลฯ  
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(6) ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     จ านวน       400,000     บาท     
      เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดีเซล  น ้ ามนัเบนซิน และน ้ ามนัหล่อล่ืนอ่ืน ๆ  ที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ฯลฯ โดยพิจารณา 

ตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะ     
ค่าใชส้อย วสัดุ สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที่    
20 มิถุนายน 2559 

(7) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  จ านวน           2,000     บาท 
       เพือ่จ่ายเป็นค่ารูปสีหรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย กระดาษโปสเตอร์พูก่นั สี เฟรชไดร์

บนัทึกเสียง ฯลฯ  

(8) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์                                                      จ  านวน          30,000     บาท 
       เพือ่จ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล แฟรชไดร์บนัทึกขอ้มูล  แป้นพมิพ ์เมา้ส์ ตลบัผงหมึก      

ขวดหมึกเติมเคร่ืองพมิพ ์กระดาษต่อเน่ือง  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ต่อชุดไม่เกิน  
20,000  บาท  ฯลฯ  

 ค่าสาธารณูปโภค                         รวม             930,000      บาท   

(1) ค่าไฟฟ้า                จ านวน        600,000      บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในส านกังานเทศบาล ค่าไฟฟ้าจุดติดตั้งกลอ้ง CCTV  บริเวณทางแยก
สวนสาธารณะและลานออกก าลงักายตามชุมชนต่างๆ และกระแสค่าไฟฟ้าระบบประปาขนาดใหญ่
พื้นที่ 19 ไร่ ฯลฯ 

(2) ค่าน ้ าประปา               จ านวน        100,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ าประปาในส านกังานเทศบาล   

(3) ค่าบริการโทรศพัท ์                                               จ านวน            70,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทพ์ื้นฐาน ค่าโทรสาร ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนที่ และค่าใชจ่้ายเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้ริการ
ดงักล่าว เช่นค่าเช่าหมายเลข ค่าบ ารุงรักษา ฯลฯ    

(4) ค่าไปรษณีย ์                                    จ านวน             40,000      บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร   

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม          จ านวน           120,000      บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตในส านกังาน งานทะเบียนราษฎร แล ะ     
ค่าส่ือสารอ่ืน ๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการดงักล่าว และค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกบั      
การใชบ้ริการ  ฯลฯ 
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    งบเงินอุดหนุน    รวม             101,000      บาท   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น             

(1) อุดหนุนเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก ตามโครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในช่วยเหลือ
ประชาชนองคก์รปกครองครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563                                                    จ านวน          32,000      บาท 

              เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในช่วยเหลือประชาชนองคก์ร 
ปกครองครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอสนัป่าตอง ใหแ้ก่ เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 58  ล าดบัที่ 1 

          เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                          

 (1) โครงการสนบัสนุนการจดังานรัฐพธีิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน            7,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการสนบัสนุนการจดังานรัฐพธีิ  ใหแ้ก่ที่ท  าการปกครองอ าเภอสนัป่าตอง 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่54  ล าดบัที่ 5 

(2) โครงการสนบัสนุนงานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี 2563                                                    
   จ  านวน         27,000      บาท 
      เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนงานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ 

ใหแ้ก่ที่ท  าการปกครองอ าเภอสนัป่าตอง  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
หนา้ที่ 53  ล าดบัที่ 4 

(3) โครงการป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล          จ  านวน           5,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล ใหแ้ก่ที่ท  าการปกครอง 
 อ  าเภอสนัป่าตอง โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 58  ล าดบัที่ 3 

(4 )โครงการสนบัสนุนการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว 
 จงัหวดัเชียงใหม่   จ  านวน          5,000       บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงานกาชาด

และงานฤดูหนาวจงัหวดัเชียงใหม่ ใหแ้ก่ที่ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ โดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 - - 
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่54  ล าดบัที่ 7  
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(5) โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงานไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่      
     จ  านวน           5,000      บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงานไมด้อกไมป้ระดบั 
จังหวดัเชียงใหม่ ให้แก่ที่ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  
กระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559              
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่54  ล าดบัที่ 6  

เงินอุดหนุนเอกชน   

 (1) โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินสร้างภูมิคุม้กนัสงัคมในมิติวฒันธรรม                                                                     
   จ านวน              5,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน สร้างภูมิคุม้กนัสังคมใน
มิติวฒันธรรม ให้แก่สภาวฒันธรรมอ าเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวง
มหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 53  ล าดบัที่ 1  

(2) โครงการงานสืบสานชาติพนัธ ์ต  านานศิลป์ ถ่ินสนัป่าตอง             จ  านวน              5,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสืบสานชาติพันธ์ ต  านานศิลป์ ถ่ินสันป่าตอง ให้แก่                    
สภาวฒันธรรมอ าเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
53  ล าดบัที่ 2 

(3) โครงการอุดหนุนกลุ่มผูสู้งอาย ุ            จ  านวน             10,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกลุ่มผูสู้งอาย ุให้แก่กลุ่มผูสู้งอายเุทศบาลต าบลสันป่าตอง
ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 56  ล าดบัที่ 8 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลงั) 
………………… 

บริหารงานคลัง   รวม              3,949,900      บาท 

  งบบุคลากร   รวม              3,268,900      บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  รวม              3,268,900      บาท 

(1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ านวน         2,429,400      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน  8  อตัรา ตามแผน 
กรอบอตัราก าลงั 3 ปี และจ่ายตามค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือน ปรับระดบัต าแหน่ง  

(2) เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานเทศบาล จ านวน              37,200      บาท         
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพพนกังานเทศบาล เงินเพิม่ตามวฒิุการศึกษาและเงินอ่ืนๆ 
ตามระเบียบฯ  

(3)  เงินประจ าต  าแหน่ง            จ  านวน               93,200     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้ฝ่าย และเงินอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ใหจ่้าย ฯลฯ  

(4) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า   จ านวน              284,100    บาท         
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้ฝ่าย และเงินอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ใหจ่้าย ฯลฯ  

 (5) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน               388,500    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป   

(6) เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน                 36,500   บาท         
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม่อ่ืนฯ ตามระเบียบฯ ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ    
พนกังานจา้งทัว่ไป   

งบด าเนินงาน           รวม                  681,000      บาท 

ค่าตอบแทน                           รวม                  284,000      บาท 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล      จ  านวน              189,000      บาท      
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งที่ไดรั้บการแต่งตั้ง ตามพระราชบญัญตัิ     
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตามหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด        
กค 0402.5/ว156  ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2560  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมการ จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 



 

 

 

51 

 
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             จ  านวน               20,000      บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ขเพิม่เติม
ถึงฉบบัปัจจุบนั 

 (3) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ                              จ  านวน               15,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

 (4) ค่าเช่าบา้น                       จ  านวน             60,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่พนกังานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง  
ฉบบัปัจจุบนั 

ค่าใช้สอย  รวม             325,000      บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม             130,000      บาท     

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจการของเทศบาล และค่าจดัท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ ์ 
ค่าโฆษณาทางหนงัสือพมิพ ์ วทิย ุและจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม เยบ็หนงัสือ จา้งเหมาแรงงาน
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานคลงั การจดัท าแผนที่ภาษี ส ารวจและลงขอ้มูลในระบบแผนที่
ภาษแีละค่าจา้งอ่ืนเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ฯลฯ   

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
 (1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน            50,000     บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เช่น เป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พกั  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ   ฯลฯ และเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปทศันศึกษาดูงานของ
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งฯ ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 
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(2) โครงการปรับขยายเวลาการใหบ้ริการประชาชน        จ านวน            10,000     บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์ที่จ  าเป็นส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและค่าอาหาร อาหารวา่ง       
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 59 ล าดบัที่ 7 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6  พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

(3) โครงการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรู้เร่ืองภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง   จ านวน      20,000     บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าป้าย วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพมิพ ์ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าวทิยากร และค่าใชจ่้าย         
ที่เก่ียงขอ้กบัการฝึกอบรม ฯลฯ ที่จ  าเป็นส าหรับประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรู้เร่ืองภาษีที่ดิน        
และส่ิงปลูกสร้าง  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 60  ล าดบัที่ 9 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6  พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

(4) โครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น        จ านวน          100,000     บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งส ารวจขอ้มูลแผนที่ภาษีพร้อมปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีในพื้นที่เขตเทศบาลและ
เป็นค่าอ่ืนๆที่เก่ียวในการส ารวจขอ้มูลแผนที่ภาษีพร้อมปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 59  ล าดบัที่ 8 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6  พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ  

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม                15,000     บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติหรือให้อยูใ่นสภาพเดิม  เช่น  ยานพาหนะ  คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์อาคารส่ิงก่อสร้าง 
ประตู หนา้ต่างหอ้งน ้ า   หอ้งสว้ม ฯลฯ ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายจ่ายน้ี 

 ค่าวัสด ุ  รวม               72,000      บาท 
(1) ค่าวสัดุส านกังาน     จ  านวน          30,000      บาท               
     เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ  

(2) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง                            จ านวน             3,000      บาท 
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     เพือ่จ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน  หวัเทียน แบตเตอร่ี หลอดไฟ ฯลฯ   
 

       (3) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน           25,000     บาท                           
เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก หมึกเติม กระดาษต่อเน่ือง แป้นพิมพแ์ละโปรแกรม
คอมพวิเตอร์หรือซอฟตแ์วร์ที่ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ   

 (4) ค่าวสัดุก่อสร้าง  จ  านวน             2,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่า ทราย หิน ดอกสวา่นไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ปูนซีเมนต ์ก๊อกน ้า ไม ้วสัดุก่อสร้างต่างๆ   
ฯลฯ ตามหลกัเกณฑก์ารจ าแนกลกัษณะรายจ่ายค่าวสัดุและครุภณัฑ ์

 (5) ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ    จ  านวน              2,000     บาท 
     เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ สวติซ์ ฯลฯ  

 (6) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน             10,000      บาท 
     เพือ่จ่ายเป็นค่า กระดาษโปสเตอร์  แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ ป้ายไวนิลและเอกสารเชิญชวน
ประชาสมัพนัธก์ารเสียภาษี ฯลฯ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั) 
……………….. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม            1,481,240      บาท 

  งบบุคลากร   รวม            1,447,640      บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม            1,447,640      บาท 

 (1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ านวน          284,520      บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาล จ านวน  1 อตัรา 
                      ตามแผนกรอบอตัราก าลงั 3 ปี  และจ่ายตามค าสัง่การเล่ือนขั้นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือน    

 (2) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน          288,960      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ า ใหแ้ก่ลูกจา้งประจ า  จ  านวน  1  อตัรา  ตามค าสัง่การเล่ือนขั้นเงินเดือน
และปรับปรุงเงินเดือน 

 (3) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน          798,200      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 6  อตัรา   

    (4) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง           จ  านวน            75,960      บาท      
 เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพและเงินเพิม่อ่ืนๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ

พนกังานจา้งทัว่ไป  

  งบด าเนินงาน   รวม                 33,600      บาท 

 ค่าตอบแทน    รวม                 23,600      บาท 
  (1) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   จ านวน            10,000      บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

 (2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน            13,600     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ขเพิม่เติม
ถึงฉบบัปัจจุบนั              
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 ค่าใช้สอย    รวม               10,000      บาท 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

(1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   จ  านวน          10,000      บาท 
เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และ
ที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย              รวม            412,000      บาท 

   งบด าเนินงาน       รวม            392,000      บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม            317,000      บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                รวม            202,000      บาท 
                  (1) ค่าจา้งเหมาบริการ     จ  านวน       202,000     บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งอดัถงัเคมีดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็ค
ครุภณัฑต่์าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม เยบ็ปกหนังสือ และเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานเพิม่ประสิทธิภาพ
งานป้องกนัฯและระงบัอคัคีภยั ฯลฯ   

 รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
 (1) โครงการฝึกอบรมทบทวนทกัษะการปฏิบตัิงานพนกังานดบัเพลิง   จ านวน         15,000      บาท   

- เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในฝึกอบรมทบทวนทกัษะการปฏิบตัิงานพนกังานดบัเพลิง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์              
ค่าวทิยากร  ค่าอาหาร ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ล าดบัที่ 3 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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 (2) โครงการใหค้วามรู้ประชาสมัพนัธก์ารป้องกนัสาธารณะภยั           จ านวน        15,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ประชาสัมพนัธ์การป้องกนัสาธารณภยัต่างๆ ให้ประชาชน
สถานประกอบการและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ล าดบัที่ 2 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

(3) โครงการใหค้วามรู้และประชาสมัพนัธก์ารป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ      จ านวน       15,000     บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมใหค้วามรู้และประชาสมัพนัธก์ารป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ ใหป้ระชาชน  
มีความรู้ในการป้องกนัอุบตัิเหตุต่าง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่69 ล าดบัที่ 4  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์  ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   รวม             70,000     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง        
ที่ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติและค่าซ่อมหรือเปล่ียนส่ิงก่อสร้างต่างๆ ที่เสียหาย   
ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม ฯลฯ   

 ค่าวัสดุ          รวม             75,000      บาท 

(1) ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ     จ  านวน        10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ สวติซ์ แบตเตอร่ี ฯลฯ  

(2) ค่าวสัดุก่อสร้าง      จ  านวน        15,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าทราย หิน ปูนซีเมนต ์ไมต่้างๆ ก๊อกน ้ า และวสัดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ  

(3) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง     จ  านวน        20,000      บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก  ยางใน  หวัเทียนฯลฯ   
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(4) ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย    จ  านวน         15,000      บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับพนักงานดับเพลิง เช่น ถุงมือ รองเทา้ หน้ากาก ฯลฯ       
ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของเจา้หน้าที่
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 

 (5) ค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง    จ  านวน         10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุที่ใชใ้นการดบัเพลิง เช่น สายส่งน ้ า อุปกรณ์ดบัเพลิง ฯลฯ  

(6) ค่าวสัดุอ่ืนๆ จ านวน             5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนที่ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีจ าแนก แต่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ในงานป้องกนัฯ
และระงบัอคัคีภยั 

งบลงทุน    รวม               20,000     บาท  

 ค่าครุภัณฑ์   จ านวน           20,000     บาท 
(1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์

 1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์   จ  านวน          20,000     บาท         
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑต่์างๆ ของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
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แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา) 
…………… 

งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา รวม           9,553,160       บาท 

   งบบุคลากร  รวม           1,106,620       บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  รวม           1,106,620       บาท 

 (1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ านวน          917,400     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  จ  านวน  3  อตัรา 
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี และจ่ายตามค าสัง่แต่งตั้ง เล่ือนขั้นเงินเดือน ปรับระดบัต าแหน่ง 

(2) เงินประจ าต  าแหน่ง            จ านวน             21,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่ง ของผูอ้  านวยการกอง และเงินอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ฯลฯ  

(3) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง                                                    จ านวน            156,000      บาท 
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ จ  านวน 1 อตัรา   
 

(4) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน             12,220      บาท 
     เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนกังานจา้งตามภารกิจ เงินเพิม่ตามวฒิุการศึกษาและเงินอ่ืน ๆ          
     ตามระเบียบฯ จ านวน  1  อตัรา   

 งบด าเนินงาน   รวม           3,051,540      บาท 

ค่าตอบแทน  รวม                82,000      บาท  

(1) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ  านวน            10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ข เพิม่เติม
ถึงฉบบัปัจจุบนั 

(2) ค่าเช่าบา้น              จ  านวน            72,000      บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่พนกังานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิม่เติม              
ถึงฉบบัปัจจุบนั 
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ค่าใช้สอย      รวม              400,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  รวม              350,000      บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลกัษณะเดียวกนัซ่ึงมิใช่       
การประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้าง ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็คครุภณัฑ ์        
ค่าถ่ายเอกสาร เยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ  และค่าจา้งเหมาแรงงานท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลและค่าจา้งเหมาผูน้ าเตน้แอโรบิค ฯลฯ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

(1) คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน        40,000      บาท 
เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนประชุม ฝึกอบรมต่างๆ ของพนกังานเทศบาล พนกังานครูเทศบาลและพนกังานจา้ง   
ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน               รวม             10,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง         
ที่ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติและค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย        
ใหมี้สภาพคงเดิม ฯลฯ  

    ค่าวัสดุ                   รวม          2,569,540    บาท 

(1) ค่าวสัดุส านกังาน                                                          จ านวน          14,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ  

(2) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์                                                      จ านวน          10,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล  เฟรชไดร์ฟบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก   
ขวดหมึกเติมเคร่ืองพมิพ ์กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ  

(3) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง                                      จ านวน           2,000     บาท   
      เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทียน ฯลฯ  
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(4)  ค่าอาหารเสริม  (นม)              จ  านวน         2,543,540     บาท  

   -  โรงเรียนสนัป่าตอง  (สุวรรณราษฎร์วทิยาคาร)       จ  านวน         2,445,940     บาท 

   -  โรงเรียนวดัช่างกระดาษ  (เตชาคณานุสรณ์)       จ  านวน              97,600     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ นกัเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยพจิารณาตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 
มิถุนายน 2561  (จ  านวนนกัเรียนในเดือนมิถุนายน 2562 คูณดว้ยจ านวนวนัที่ไดรั้บจดัสรรเป็นฐาน
ในการตั้งงบประมาณ) ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน( พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 45 ล าดบัที่ 5-6  

  งบลงทุน รวม     290,000 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์ รวม 290,000 บาท 
 (1)  ครุภัณฑ์กีฬา 
 1.1 เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้  จ านวน 290,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพร้อมติดตั้ง เคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ รายละเอียดดงัน้ี 
  1. สถานีออกก าลงักาย 3 ดา้น (อุปกรณ์มา้โยก บริหารแขน ขา หนา้ทอ้ง 3ดา้น จ านวน 1 ชุด 
  2. อุปกรณ์บริหาร แขน-ไหล่ –หนา้อก (แบบดนัยกตวั)  จ  านวน 2 ชุด 
  3. อุปกรณ์บิดเอวแบบยนืและนัง่ 4 ที่นัง่ จ  านวน 2 ชุด 
  4. อุปกรณ์เอนป่ันจกัยาน จ านวน 2 ชุด 
  5. อุปกรณ์บริหาร แขน-ไหล่ –หนา้อก (แบบถ่าง-หุบยกตวั)  จ  านวน 2 ชุด 
  6. เป็นราคารวมค่าขนส่งพร้อมติดตั้งแลว้  
เป็นครุภณัฑท์ี่ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐาน แต่มีความจ าเป็นตอ้งซ้ือเพื่อให้บริการประชาชน
ในการส่งเสริมการออกก าลงักายของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 50 ล าดบัที่ 15 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะพื้นฐานและสืบ
ราคาตามท้องตลาดประกอบการตั้ งงบประมาณ สอดคล้องกับแผนพฒันาจังหวดัเชียงใหม่ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน  
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  งบเงินอุดหนุน รวม             5,105,000     บาท   

      เงินอุดหนุน จ านวน        5,105,000     บาท   

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

(1) โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนสนัป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วทิยาคาร) 
   จ านวน       4,812,000      บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน  ให้แก่ โรงเรียนสนัป่าตอง           
(สุวรรณราษฎร์วทิยาคาร)  พจิารณาตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274         
ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 44 
ล าดบัที่ 3 

(2) โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบดัชยั)          จ  านวน            21,000       บาท                              
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบดัชยั) ให้แก่โรงเรียน  
สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่
51 ล าดบัที่ 21 

(3) โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัช่างกระดาษ(เตชาคณานุสรณ์)  จ  านวน           192,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน  ใหแ้ก่โรงเรียนวดัช่างกระดาษ    
เตชาคณานุสรณ์) พจิารณาตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 
มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 45 ล าดบัที่ 4 

 (4 ) โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน           10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้แก่โรงเรียนวดัช่างกระดาษ (เตชา
คณานุสรณ์) โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 50 ล าดบัที่ 17 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  

 (1) โครงการสรงน ้ าพระอุโบสถ  จ านวน              5,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน ้ าพระอุโบสถ ให้แก่วดัร้องสร้านโดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 52 ล าดบัที่ 25 
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(2) โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวดั ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน            10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวดัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ใหแ้ก่ 
วดัร้องสร้านโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 52 ล าดบัที่ 24 

 (3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม  
  ราชกุมารี (วดัร้องสร้าน) จ านวน            10,000      บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่วดัร้องสร้าน โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 52 ล าดบัที่ 24 

(4) โครงการสรงน ้ าพระธาตุเจดีย ์            จ  านวน              5,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน ้ าพระธาตุเจดีย ์ใหแ้ก่วดัสนัป่าตอง โดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา้ที่ 51 ล าดบัที่ 22  

(5) โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศมหาชาติเวสสนัดรชาดก)   จ านวน              5,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตั้งธรรมหลวง (เทศมหาชาติเวสสนัดรชาดก)  ใหแ้ก่วดั     
สนัป่าตอง โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (เพิม่เติมฉบบัที่1) 

(6) โครงการสรงน ้ าพระธาตุ จ านวน              5,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน ้ าพระธาตุ ใหแ้ก่วดักลางทุ่ง โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 51 ล าดบัที่ 22  

(7) โครงการอบรมจริยธรรมและสรงน ้ าเจดีย ์ จ านวน             5,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมจริยธรรมและสรงน ้ าเจดีย ์ให้แก่วดัศรีอรุณ โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2559  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 51 ล าดบัที่ 22  
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(8) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม    จ  านวน           10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปฏิบตัิธรรมประจ าปี ใหแ้ก่วดัสนัคะยอม โดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 52 ล าดบัที่ 27  

(9) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม 
 บรมราชกุมารี (วนัสนัคะยอม)  จ  านวน           10,000      บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่วดัสนัคะยอม โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 52 ล าดบัที่ 26 

(10)โครงการสรงน ้ าพระธาตุ     จ  านวน            5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน ้ าพระธาตุ ให้แก่วดัช่างกระดาษ  โดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 51 ล าดบัที่ 22  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม               850,240     บาท 

    งบบุคลากร   รวม               467,040     บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม               467,040     บาท 

 (1) เงินเดือนพนกังานครูเทศบาล  จ านวน           321,840     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลฯ  จ  านวน 1  อตัราและจ่ายตามค าสัง่แต่งตั้ง เล่ือนขั้นเงินเดือน ปรับระดบัต าแหน่ง โดย 
พจิารณาตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561 

(2) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง                                                      จ านวน          121,200      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ จ านวน 1 อตัรา  โดยพจิารณา     
ตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561 

 

(3) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  จ านวน            24,000      บาท 
     เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ เงินเพิม่ตามวฒิุการศึกษาและเงิน 
     อ่ืน ๆ ตามระเบียบฯ โดยพิจารณาตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  
     ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561  

งบด าเนินงาน  รวม             383,200     บาท 

     ค่าใช้สอย         รวม             153,000     บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

  (1) โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ  จ านวน           30,000      บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเช่น ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พกั      
ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 46 ล าดบัที่ 13 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(2)  โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้งอนุบาลวยัใส            จ  านวน            25,000     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาผูเ้รียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล (กิจกรรมวนัส าคญัเช่น   
วนัไหวค้รู วนัแม่ วนัพ่อ ฯลฯ)ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน การเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน,กิจกรรมพาหนูเขา้วดั,กิจกรรมสานฮีตโตยฮอย ประเพณียีเ่ป็ง,กิจกรรม    
รดน ้ าด าหวัอนุบาล,กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข โภชนาการสมวยั,กิจกรรมกีฬาอนุบาล กิจกรรมเรียนรู้   
คู่คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และกิจกรรม
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพฒันาเด็กเล็กโดยผูป้กครองและชุมชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบติัราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 9 สอดคล้องกับแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(3) โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน         98,000     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสนัป่าตอง  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 44 ล าดบัที่ 1  

  ค่าวัสด ุ  รวม               230,200     บาท 

 (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   จ  านวน            54,900     บาท  
  เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ใหแ้ก่เด็กก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสนัป่าตองพจิารณา     
 ตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 

(2) ค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   จ  านวน          132,300     บาท  
 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสนัป่าตอง โดยพจิารณา 
ตั้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 

(3) ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย        จ  านวน             10,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เช่น ที่นอน ผา้กนัเป้ือน ฯลฯ  

(4) ค่าวสัดุการเกษตร            จ  านวน              10,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  กระถางดอกไม ้ พนัธุพ์ชื  ปุ๋ ย ฯลฯ และสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
 และพลงังานสะอาด 
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(5) ค่าวสัดุก่อสร้าง            จ  านวน              5,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลและ
สอดคลอ้ง กบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นด ารงความเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานสะอาด  

(6) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                               จ  านวน              3,000      บาท 
     เพือ่จ่ายเป็นค่าฟิลม์  ฟิลม์สไลด ์รูปสีหรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย กระดาษโปสเตอร์     
     พูก่นัสี เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 

(7) ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว                                                     จ  านวน              15,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ ายาเช็ด ถูพื้น น ้ ายาลา้งห้องน ้ า ไมก้วาด  ถว้ย ชาม ชอ้น ชอ้นส้อม แกว้น ้ า จานรอง
แกว้ ถว้ยกาแฟ กระติกน ้ าร้อน กระติกน ้ าแขง็  ถุงพลาสติกด า ถงัขยะใส่เศษอาหาร ฯลฯ  
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แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 
…………… 

งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข  รวม             4,222,600     บาท 

   งบบุคลากร     รวม             1,947,120     บาท 

เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า )                       รวม             1,947,120     บาท 

  (1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล  จ านวน        1,401,300     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน  5  อตัรา ตามแผนกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
และจ่ายตามค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือปรับระดับต าแหน่งหรือเงินเดือน 

(2) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานเทศบาล จ านวน             79,200     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพค่าตอบแทนพเิศษส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุข ใหพ้นกังานเทศบาล 
และเงินเพิม่อ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ก  าหนดให้จ่ายแก่พนกังานเทศบาล    

(3) เงินประจ าต  าแหน่ง            จ านวน               67,200    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่ง ของผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้ฝ่าย และเงินอ่ืนๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ฯลฯ  

(4) ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน            368,520    บาท    
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน  4  อตัรา  

(5) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง                       จ านวน              30,900     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพและเงินเพิม่อ่ืนฯ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน  4  อตัรา   

งบด าเนินงาน  รวม             2,075,480     บาท 

          ค่าตอบแทน  รวม                314,400     บาท 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล      จ  านวน             144,000     บาท      
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนนกับริบาล จ านวน 2 คน ในอตัราคนละ  6,000 บาทต่อเดือน ในการดูแล
ช่วยเหลือผูป่้วยติดเตียง หรือผูป่้วยที่ช่วยเหลือตวัไม่ได ้ 

  (2) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ         จ านวน               5,000     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
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 (3) ค่าเช่าบา้น จ านวน           140,400     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่พนกังานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง  
ฉบบัปัจจุบนั 

 (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน             25,000     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ข  
เพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

 ค่าใช้สอย  รวม             1,631,080     บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน        1,218,080     บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เขา้เล่มเยบ็ปกหนังสือ หรือ
งานที่มีลักษณะเดียวกัน ซ่ึงมิใช่ การประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็ค ครุภณัฑ ์ ต่าง ๆ ค่าจา้งแพทยม์าให้บริการตรวจรักษาโรคแก่
ประชาชน ณ  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสันป่าตอง ค่าจา้งเหมาแรงงานดูแลรักษา
ความสะอาดตามถนน ซอยและบริเวณที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลและค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่
ประจ าโครงการต่าง ๆ และค่าเช่าที่ดิน อาคาร หรือทรัพยสิ์น รวมทั้งเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลประจ า
รถฉุกเฉินของเทศบาล ฯลฯ 

    รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ จ านวน             20,000     บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกันโรคโปลิโอ, โรคไขห้วดันก,โรคไขเ้ลือดออกและ
อ่ืนๆ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าแผน่พบั ค่าป้ายผา้ประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 61 ล าดับที่ 2 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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   (2) โครงการสุขาภิบาลอาหาร จ านวน            35,000      บาท 
- เพือ่ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการและพฒันางานดา้นสุขาภิบาลอาหารให้กบั
ประชาชน ผูป้ระกอบการร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาดสดและตรวจเฝ้าระวงัทาง
สุขาภิบาลอาหาร เป็นตน้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ล าดบัที่ 8 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

(3) โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายแกนน าสุขภาพ 
  จ านวน           35,000      บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายแกนน าสุขภาพ
เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าหอ้งประชุม 
ค่าที่พกั ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ล าดบัที่ 11 สอดคลอ้งแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (4) โครงการรณรงคจ์ดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน            50,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง     
ค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พกั ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น
ส าหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ล าดบัที่ 1 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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(5) โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพษิสุนขับา้          จ  านวน            45,000      บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ เช่น ค่ายาหรือวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ ค่าตอบแทนการส ารวจและขึ้นทะเบียนสัตวเ์ล้ียง ค่าอาหารเจา้หน้าที่ออกฉีดยาป้องกนั
โรค และค่าวสัดุที่เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโรค ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ล าดบัที่ 7 และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดั ดา้นการสร้างความมัน่คง ปลอดภยัและสงบสุขของประชาชน 

 (6) โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ จ านวน            50,000      บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในจดัประชุม อบรมให้ความรู้การคดัแยกขยะ การรณรงคค์ดัแยกขยะใน
ชุมชนของเทศบาล และวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นส าหรับด าเนินโครงการฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม
และการเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557   
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ล าดบัที่ 2 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้
สมบูรณ์ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(7) โครงการบริการการแพทยฉุ์กเฉิน           จ  านวน             25,000     บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการให้บริการแพทยฉุ์กเฉิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2553  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ล าดับที่ 20 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน  

(8) โครงการจดัตั้งศูนยบ์ริหารจดัการขยะ จ านวน            30,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในจดัตั้งศูนยบ์ริหารจดัการขยะของเทศบาล และวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็น
ส าหรับด าเนินโครงการฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542    
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- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 67ล าดับที่ 7 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
ใหส้มบูรณ์ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(9) โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก จ านวน            30,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจดัประชุม อบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครทอ้งถ่ินรักษ์โลก
(อถล.)ในชุมชนของเทศบาล และวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นส าหรับด าเนินโครงการฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม
และการเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557   
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ล าดับที่ 21 สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้
สมบูรณ์ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

(10) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ          จ านวน             40,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร เช่น เป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมต่างๆ และเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปทศันศึกษาดูงานของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งเทศบาล  ฯลฯ  

(11) ค่าชดใชค้่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน             จ  านวน             3,000      บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใชค้่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  กรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้งของเทศบาลปฏิบตัิตามหนา้ที่แลว้ไปกระท าละเมิดต่อทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ฯลฯ       

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                        รวม                    50,000     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นที่ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เช่น เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์เคร่ืองปรับอากาศ  ยานพาหนะ และส่ิงก่อสร้าง อาคาร ประตู       
หนา้ต่าง ฯลฯ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 ค่าวัสดุ     รวม                   130,000    บาท  

(1) ค่าวสัดุส านกังาน                                                   จ านวน                25,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ฯลฯ  

(2) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                            จ านวน                5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย กระดาษโปสเตอร์  
พูก่นั  สี เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ   

(3) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์                                                จ านวน               25,000      บาท 
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เพือ่จ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก กระดาษต่อเน่ือง  ฯลฯ  
 
 

(4) ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์                                                  จ านวน               40,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น น ้ ายาก าจดักล่ิน น ้ ายาฆ่าแมลงวนั วคัซีน            
ทรายทรีมีฟอส น ้ ายาก าจดัยงุลาย  จุลินทรีย ์เวชภณัฑย์า และอุปกรณ์การแพทย ์ฯลฯ  

(5) ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน                4,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลัก๊ไฟ สวิตซ์ ฯลฯ  

(6)  ค่าวสัดุก่อสร้าง  จ านวน                5,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก  ทราย หิน ดอกสว่านไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ  
ก๊อกน ้ า วสัดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ   

(7) ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน               3,000     บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดีเซล น ้ ามันเบนซิน น ้ ามันหล่อล่ืนต่างๆ แก๊สหุงตม้ส าหรับใช้น่ึงฆ่าเช้ือวสัดุ 
อุปกรณ์การแพทยใ์นศูนยบ์ริการสาธารณสุข ฯลฯ  

(8) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน               3,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ ยานพาหนะ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น แบตเตอร่ี น ้ ากลัน่ ฯลฯ     

(9) ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว                                                     จ  านวน              20,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ ายาเช็ด ถูพื้น น ้ ายาลา้งหอ้งน ้ า ไมก้วาด  ถว้ย ชาม ชอ้น ชอ้นส้อม แกว้น ้ า จานรอง
แกว้ ถว้ยกาแฟ กระติกน ้ าร้อน กระติกน ้ าแขง็ ฯลฯ  

งบเงินอุดหนุน          รวม               200,000      บาท 
     เงินอุดหนุน  จ านวน          200,000      บาท 
 เงินอุดหนุนเอกชน 

(1) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จ านวน           20,000    บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนช่างกระดาษ  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ                      
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23    
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(2) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                      จ  านวน          20,000    บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนป่าลาน ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ        
ดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23     

(3) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                      จ  านวน          20,000    บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบา้นไร่  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ                    ดา้น
สาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23   

(4) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                      จ  านวน          20,000    บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบา้นหยอ่นสามคัคี  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ                     
พระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23    

 (5) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                       จ  านวน        20,000    บาท 
     - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหชุ้มชนสนัป่าตอง  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 

 ดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561 
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23          

(6) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                             จ  านวน        20,000    บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหลงัอ าเภอส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ  ดา้นสาธารณสุขตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  
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- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23    

  
  

(7) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                    จ  านวน          20,000    บาท   
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนตน้ผึ้ง-สนัคะยอม  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23    

 (8) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                     จ  านวน          20,000    บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหลงัตลาด  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ           
ดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23     

(9) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                    จ  านวน          20,000    บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนมะจ าโรง  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ                            
พระราชด าริ ดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23      

(10) โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                   จ  านวน          20,000    บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบา้นพกัป่าไม ้ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ   
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข ตามโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  
 - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม2561         
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 65  ล าดบัที่  23   
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แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
………………… 

งานไฟฟ้าถนน รวม     802,480  บาท 

งบบุคลากร รวม     653,880    บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม     653,880  บาท 

(1)  เงินเดือนพนกังานเทศบาล        จ านวน     249,360  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน 1 อตัรา ตามกรอบ
อตัราก าลงั 3 ปี ทั้งน้ีใหจ่้ายตามค าสัง่การเล่ือนระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอ่ืนๆ         
ที่มีสิทธิไดรั้บตามกฎหมายก าหนด 

 (2)  เงินค่าจา้งลูกจา้งประจ า  จ านวน     284,520    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ  านวน 1 อตัรา ทั้งน้ีใหจ่้ายตามค าสัง่การเล่ือนระดบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือนตลอดจนเงินอ่ืนๆ ที่มีสิทธิไดรั้บตามกฎหมายก าหนด 

(3)  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน     108,000    บาท    
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา  

(4)  เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน        12,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพและเงินเพิม่อ่ืนๆ ตามระเบียบฯใหก้บัพนกังานจา้งจ านวน 1 อตัรา 

งบด าเนินงาน  รวม  148,600  บาท 

 ค่าตอบแทน      รวม    23,600  บาท 

  (1)  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      จ านวน       14,000  บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
 

(2)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  9,600  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและผูมี้สิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
ของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ข เพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
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    ค่าใช้สอย         รวม 20,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  รวม  20,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นที่ช ารุดเสียหาย เช่น เคร่ืองสูบน ้ า ยานพาหนะ   
เคร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือม ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่ใชใ้นกิจการกองช่างแลว้เกิดความช ารุดเสียหาย   
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   

 ค่าวัสดุ      รวม 105,000 บาท 

(1)  ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ  จ านวน 100,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น ฟิวส์ เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนทร์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขา้
ข่ายรายจ่ายประเภทน้ีตามความจ าเป็น  

(2)  ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 5,000 บาท    
 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย และส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น เส้ือ รองเทา้ ถุงมือ หมวก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายจ่ายน้ี 
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แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
…………………..……… 

งานสวนสาธารณะ รวม 871,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 182,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 182,000  บาท  

(1)  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 182,000     บาท    
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 1 อตัรา  

งบด าเนินงาน      รวม 689,000 บาท 

ค่าตอบแทน             รวม  10,000 บาท 

  (1)  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ      จ านวน  10,000 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

       ค่าใช้สอย     รวม 618,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     รวม 576,000 บาท 

 (1)  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 576,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในการท าส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลกัษณะเดียวกนัซ่ึงมิใช่การ
ประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง  ค่าจา้งเหมาแรงงานดูแลงานสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล  จ  านวน 5 คน และค่าจา้งเหมาแรงงานดูแลพื้นที่ 19 ไร่ ของเทศบาล ฯ 

          รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     รวม 42,000 บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นที่ช ารุดเสียหาย เช่น เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ืองสูบน ้ า 
เล่ือยยนตต์ดัไม ้เคร่ืองตดัก่ิงไม ้ลอ้พว่ง ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่ใชใ้นงานสวนสาธารณะแลว้เกิดความ
ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   

    ค่าวัสดุ        รวม  61,000 บาท 

 (1)  ค่าวสัดุการเกษตร  จ านวน  50,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม ้พนัธุพ์ชื ปุ๋ ย พนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั ยาฆ่าแมลง 
ยาฆ่าหญา้ สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพชืและสตัว ์อุปกรณ์ในการขยายพนัธุพ์ืช วสัดุเพาะช า 
จอบ เสียม ตาข่ายกรองแสง ผา้ใบหรือผา้พลาสติก ใบมีดเคร่ืองตดัหญา้ ฝาครอบ จานใส่สายเอ็น 
สายเอ็นเคร่ืองตดัหญา้ ลูกปืนเคร่ืองตดัหญา้ หวัอดัจาระบี ฯลฯ และอ่ืนๆ ตามบญัชีจ าแนกประเภท
รายจ่ายน้ี 
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(2)  ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย   จ านวน  3,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น รองเทา้ ถุงมือ หมวก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายจ่ายน้ี 

(3)  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน  5,000 บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แกว้น ้ า กระติกน ้ าร้อน กระติกน ้ าแขง็ ถุงด า ไมก้วาด 
แปรงขดัพื้น ถงัน ้ า น ้ ายาท าความสะอาด ผงซกัฟอก ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เขา้ข่ายรายจ่าย
ประเภทน้ี  

 (4)  ค่าวสัดุอ่ืนๆ จ านวน  3,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือกรวยจราจร ส าหรับป้องกนัอุบติัเหตุจากรถยนตข์องคนงานตดัหญา้ขา้งถนน
และเกาะกลางถนนและวสัดุที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ฯลฯ  
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แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขฯ) 
…………… 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  รวม           4,053,940       บาท 

  งบบุคลากร                รวม            1,650,940       บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                 รวม            1,650,940      บาท   

 (1) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า        จ านวน          756,360      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจ า จ  านวน 3 อตัรา   

(2) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า จ านวน            15,160      บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนพเิศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพเิศษ    
     ของลูกจา้งประจ าที่ไดรั้บเงินเดือนถึงขั้นสูงของอนัดบัหรือต าแหน่ง พ.ศ.2544   

        (3) เงินค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน          796,680      บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป และพนกังานจา้งตามภารกิจ 

(4) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  จ านวน            82,740      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพและเงินเพิม่อ่ืนฯ ตามระเบียบฯ ใหก้บัพนกังานจา้งทัว่ไป และ
พนกังานจา้งตามภารกิจ        

  งบด าเนินงาน  รวม             2,363,000     บาท 

ค่าตอบแทน  รวม                145,000     บาท     

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ         จ านวน           140,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า     

                     และพนกังานจา้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติั 
งานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

 (2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน               5,000     บาท   
                     เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่บุตรของลูกจา้งประจ าที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
   พ.ศ.2541 และที่แกไ้ข เพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั  
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ค่าใช้สอย       รวม              2,060,000    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม              2,000,000    บาท   

 (1) ค่าจา้งเอกชนก าจดัขยะ จ านวน         2,000,000    บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยที่เทศบาลจดัเก็บไดน้ าไปก าจดั ตาม พรบ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560  และหนงัสือระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0236 ลงวนัที่ 16 มกราคม 2561  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 67 ล าดบัที่ 6  และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้นด ารงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน
สะอาด 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน           รวม                60,000       บาท   
 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น ที่ดินส่ิงก่อสร้าง ที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใชง้านไดป้กติ  
 เช่น ยานพาหนะ รถลากเขน็ เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองพ่นยา เคร่ืองตดัหญา้ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ      รวม               158,000      บาท 

(1) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน            50,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆในงานก าจดัขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูล  เช่น แบตเตอร่ี น ้ ากลัน่ ยางรถยนต ์ตามการจ าแนกลกัษณะวสัดุและครุภณัฑ ์ฯลฯ     

 (2) ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน            30,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น รองเทา้ ถุงมือ หมวก เส้ือสะทอ้นแสง ชุดปฏิบตัิงาน
ของพนกังานเก็บ ขนส่ิงปฏิกูล ฯลฯ  

(3) ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว                                                     จ านวน             50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัวต่างๆ เช่น ถงัขยะ ถุงด า ไมก้วาด ถงัน ้ า ฯลฯ  

(4) ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน             20,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร  เช่น  กระถางดอกไม ้ พนัธุพ์ชื  ปุ๋ ย  พนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั  
ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ จอบ เสียม  ตาข่ายกรองแสง ใบมีดเคร่ืองตดัหญา้ ฝาครอบ จานใส่สายเอ็น 
สายเอ็นเคร่ืองตดัหญา้ ลูกปืนเคร่ืองตดัหญา้ หวัอดัจาระบี ฯลฯ  

(5) ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     จ านวน           4,000     บาท     
     เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ ามนัไฮดรอลิกของรถขนขยะอดัทา้ย และ น ้ ามนัหล่อล่ืนต่างๆ  ฯลฯ  

 (6) ค่าวสัดุอ่ืน ๆ  จ านวน               4,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืน เช่น รถเขน็ ฯลฯ และสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั   
เชียงใหม่ ดา้นด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังานสะอาด 
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  งบลงทุน รวม                40,000     บาท 

        ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  รวม   40,000  บาท 

 (1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   
     1.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ลานจอดรถขยะบริเวณขา้งคลองชลประทาน จ านวน  30,000   บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศัน์ลานจอดรถขยะบริเวณขา้งคลองชลประทาน  เป็นไปตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 27  ล าดบัที่ 17  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

     1.2 ปรับปรุง ดดัแปลง ร้ืนถอนอาคารโรงฆ่าสตัว ์ จ านวน  10,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง ดดัแปลง ร้ืนถอนอาคารโรงฆ่าสตัว ์ เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน       
พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 26  ล าดบัที่  16  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส านกัปลดั) 

……………..  

งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                            รวม                 618,120       บาท 

  งบบุคลากร          รวม                 517,920       บาท 

     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)          รวม                 517,920       บาท 

(1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล          จ  านวน             517,920      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน 2 อตัรา                
ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี และจ่ายตามค าสัง่การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนระดบั ปรับปรุงต าแหน่ง 
ฯลฯ 

งบด าเนินงาน           รวม                  100,200      บาท 

  ค่าตอบแทน  รวม                     4,200      บาท 

  (1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน                4,200     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล โดยพจิารณาจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 
และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

ค่าใช้สอย                                            รวม                   96,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                                  รวม                   96,000      บาท     

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ                                                                             จ านวน               96,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของงานพฒันาชุมชนและงาน
ส่งเสริมเกษตร การเก็บ/รวบรวมขอ้มูลงานที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและค่าจา้งเหมาอ่ืน ฯลฯ  
และสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  รวม               255,000       บาท 

  งบด าเนินงาน   รวม               255,000       บาท 

ค่าใช้สอย        รวม               255,000       บาท 

 รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
 (1) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                      
     จ  านวน            10,000       บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็งตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้อง
ประชุม ค่าที่พกั ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 55  ล าดบัที่  4  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอาย ุ             จ  านวน            50,000       บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอาย ุ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร 
อาหารวา่ง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พกั ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็น
ส าหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา ฯ พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หนา้ที่ 55  ล าดบัที่  1  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

                (3) โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าสตรี   จ านวน              30,000      บาท               
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าสตรี ให้ความรู้และความเขา้ใจบทบาท   
หน้าที่ของผูน้ าสตรี เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเช่ารถ
โดยสาร ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พกั ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบบรมตาม
โครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
การจดัการแข่งขนักีฬา ฯ พ.ศ.2559   
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 55  ล าดบัที่  6  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(4)  โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทศันศึกษาดูงานใหก้บัผูน้ าชุมชน    จ  านวน          100,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าว ัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร              
ค่าหอ้งประชุม ค่าที่พกั ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของ
เจา้หน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 55  ล าดบัที่  3  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(5) โครงการสนบัสนุนศูนยป์ฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  จ  านวน          20,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนยป์ฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯลฯ               
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0816.5 /ว 2726 ลงวนัที่    
4 ธนัวาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 56  ล าดบัที่  5  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

(6) โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ              จ  านวน        5,000      บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร              
ค่าของที่ระลึกและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 43  ล าดบัที่  4  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้
สมบูรณ์ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 
 
 
 
.    
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(7) โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ชุมชน                            จ  านวน          5,000     บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ชุมชนในกาดสลีบวัตองและในงาน 
ออกร้านประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑข์องชุมชน เช่น  ค่าเช่ารถ  ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนั
กีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 43  ล าดบัที่  4  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน
สู่สากล   

(8) โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง            จ  านวน      30,000     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตเทศบาล          
เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าของที่ระลึก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและ
การเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 42  ล าดบัที่  2  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน
สู่สากล 

 (9) โครงการสงเคราะห์ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อน                                            
   จ านวน               5,000       บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผูย้ากไร้ ผู ้ด้อยโอกาสและผูป้ระสบปัญหาความ  
เดือดร้อน ฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 55 ล าดบัที่  2  สอดคลอ้งกับแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา) 
…………… 

งานกีฬาและนันทนาการ    รวม               175,000      บาท 

   งบด าเนินงาน   รวม               175,000      บาท 

  ค่าใช้สอย    รวม               175,000      บาท 

    รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน           จ  านวน             30,000      บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าวทิยากร  ค่าอาหาร ฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ล าดบัที่ 12  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์  ทางวฒันธรรม 

(2) โครงการวนัเด็กแห่งชาติ                 จ านวน            70,000      บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าของขวญั ของรางวลั ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
จดัหรือตกแต่งเวที สถานที่ ค่าวทิยากรบนเวที ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการ
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ล าดบัที่ 1  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(3) โครงการกีฬาเพือ่สุขภาพ               จ  านวน             40,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาทุกประเภท  ตั้งแต่ระดบัชุมชน ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
และเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองกบัการแข่งขนักีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการ
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ล าดบัที่ 2  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  
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(4) โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ด็กและเยาวชน      จ  านวน            15,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชน เช่น ผูฝึ้กสอน วสัดุ
อุปกรณ์ ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการฝึกสอน เก่ียวกบัศิลปะและดนตรี ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ล าดบัที่ 3  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

(5) โครงการกีฬาประชาชนทอ้งถ่ินอ าเภอสนัป่าตอง            จ  านวน             20,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬากีฬาประชาชนทอ้งถ่ินอ าเภอสันป่าตอง และเป็นค่าวสัดุ
อุปกรณ์ที่เก่ียวเน่ืองกบัการแข่งขนักีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการ
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่49 ล าดบัที่ 11   

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม               125,000      บาท 

  งบด าเนินงาน   รวม               125,000      บาท 

  ค่าใช้สอย    รวม               125,000        บาท 

 รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

   (1) โครงการลอยกระทง (ประเพณียีเ่ป็ง) จ านวน           40,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าของขวญัของรางวลั 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารวา่งส าหรับแขกรับเชิญ พนกังาน เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานค่า
วทิยากรบนเวที ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่48 ล าดบัที่ 6  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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   (2) โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา          จ  านวน             30,000      บาท            
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น
วนัเขา้พรรษา เป็นตน้โดยใชเ้ป็น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเทียนพรรษา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 2  สอดคล้องกับแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(3) โครงการพอ่,แม่ตวัอยา่ง           จ านวน             10,000     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพ่อตวัอยา่ง แม่ตวัอย่าง เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเกียรติบตัร     
ค่าของรางวลั ค่าจดัสถานที่ ค่าอาหาร อาหารวา่ง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ล าดบัที่ 12  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม            จ  านวน              40,000     บาท            
    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมและการจัดกิจกรรมเก่ียวกับศาสนาและ
วฒันธรรม เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งการส่งเสริมประเพณี
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินฯ       

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม
ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการ
จดังาน การจดัการแข่งขนัฯ พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่49  ล าดบัที่ 14  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสงัคมใหมี้คุณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

(5) โครงการปราชน์ชาวบา้น             จ  านวน               5,000     บาท            
     - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปราชน์ชาวบา้น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวสัดุ 

อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง ฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการอบรม

ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ล าดบัที่ 10  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

จังหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 
………………….. 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม   2,464,080 บาท 

งบบุคลากร   รวม    1,770,080 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,770,080 บาท 

(1)  เงินเดือนพนกังานเทศบาล        จ านวน 1,003,280 บาท   
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน 6 อตัรา ตามกรอบ
อตัราก าลงั 3 ปี ทั้งน้ีใหจ่้ายตามค าสัง่การเล่ือนระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอ่ืนๆที่มี
สิทธิไดรั้บตามกฎหมายก าหนด  

(2)  เงินประจ าต  าแหน่ง จ านวน   33,600  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองและหวัหนา้ฝ่าย หรือเงินอ่ืนๆ 
 ตามที่กฎหมายก าหนด 

(3)  เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานเทศบาล  จ านวน   75,600   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราว และเงินที่ปรับเพิม่ส าหรับคุณวฒิุที่ ก.พ.รับรองของ
พนกังานเทศบาล 

(4)  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 606,000    บาท    
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 5 อตัรา  

(5)  เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน    51,600    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอ่ืนๆ ตามระเบียบฯ ให้กบัพนักงานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 5 อตัรา 

งบด าเนินงาน    รวม      599,000 บาท   

ค่าตอบแทน     รวม       31,000  บาท 

(1)  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่เทศบาล        จ านวน    10,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งคณะกรรมการ
ตรวจงานจา้งก่อสร้างหรือผูค้วบคุมงานจา้ง   

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ     จ านวน              5,000     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้ง           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
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(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน              6,000      บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2541 และที่แกไ้ข  
เพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

 (4) ค่าเช่าบา้น จ านวน            10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือใหแ้ก่พนกังานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง  
ฉบบัปัจจุบนั 

 ค่าใช้สอย       รวม       396,000     บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   
 (1)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน       10,000    บาท  
 เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ค่ารังวดัแบ่งหกัที่ดินใหเ้ป็นที่สาธารณะ ค่าธรรมเนียม/ 
 ค่าบริการในการท าความสะอาด(ดูดโคลน)รางระบายน ้ า ตดัก่ิงไมใ้นที่สาธารณะ ในกรณีที่เทศบาล 
 ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ/องคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีเคร่ืองจกัรและบุคลากรที่มี 
 ความช านาญหรือเช่ียวชาญเพือ่มาใหบ้ริการแก่เทศบาล ฯลฯ 

 (2)  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน        80,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าส่ิงของต่างๆ หรืองานที่มีลกัษณะเดียวกนัซ่ึงมิใช่การประกอบดดัแปลง 
ต่อเติมครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้าง และเป็นค่าพมิพภ์าพถ่าย  อดัรูปถ่าย  เยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 
ค่าบริการดูแลรักษา ตรวจเช็คครุภณัฑ ์ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายไวนิล งานรัฐพธีิ ราชพธีิ ปีใหม่ โครงการ
ต่างๆ และ เป็นค่าจา้งเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิม่เติมในอาคารหรือสถานที่ราชการ เช่น     
ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพือ่ใหร้าชการไดใ้ชไ้ฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหมอ้แปลง
เคร่ืองวดั และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า และคา่จา้งเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เติมของส านกังาน รวมทั้งค่าเช่าหมอ้แปลงไฟฟ้า ฯลฯ  

 (3)  ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดล าเหมืองและคู คลอง จ านวน      100,000     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงาน หรือเคร่ืองจกัร ท าความสะอาดล าเหมือง และคู คลอง ค่าจา้งเหมา
สูบส่ิงปฏิกูล ค่าจา้งเหมาปรับเกล่ียพื้นที่ภายในเขตเทศบาลโดยใชแ้รงงานหรือเคร่ืองจกัรกล 

 (4)  ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน ้ าค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า จ านวน     10,000     บาท
เพือ่จ่ายค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน ้ า ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ในพื้นที่เขตเทศบาล  
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 (5)  ค่าจา้งเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่มากของเทศบาล   จ  านวน      96,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งแรงงานเก่ียวกบักิจการประปา เช่น ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา การจดั
น ้ าสะอาดบริการประชาชน บริการผูใ้ชน้ ้ าของการประปา เตรียมน ้ าส ารองไวเ้พื่อการดบัเพลิง การ
ติดตั้งประปาตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวดัน ้ าที่คลาดเคล่ือนหรือช ารุด ท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของมาตรวดัน ้ า ด าเนินการต่อท่อ ซ่อมท่อ แกไ้ขซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่างๆ เก่ียวกบั
การใชน้ ้ าประปา จดเลขมาตรวดัน ้ า ฯลฯ   

 รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

  (1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน     30,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนกังาน ตลอดจนลูกจา้งที่มีค  าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ซ่ึงมีสิทธิตามระเบียบทาง
ราชการก าหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้แก่พนักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร   
การก่อสร้าง การเขียนแบบ e-plan และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบังานช่าง เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง     
ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าธรรมเนียมต่างๆและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทศันศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั 

  (2) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา     จ  านวน        10,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้ายส าหรับวทิยากร (ค่าที่พกั, ค่าพาหนะ, ค่าตอบแทน) 
ฯลฯ ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
อบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน 

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    รวม       60,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ เช่น เคร่ืองสูบน ้ า  
ยานพาหนะ เคร่ืองตบดิน คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ อาคารส่ิงก่อสร้าง ประตู หน้าต่างห้องน ้ า     
หอ้งสว้ม ฯลฯ  และอ่ืนๆ ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายจ่ายน้ี 
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 ค่าวัสดุ    รวม    172,000  บาท 

 (1)  ค่าวสัดุส านกังาน         จ  านวน    35,000   บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบ้รรทดั คลิป เขม็หมุด  
ลวดเยบ็กระดาษ กาว น ้ ายาลบค าผดิ แฟ้ม น ้ าด่ืม ซองจดหมาย ตรายาง ส่ิงพมิพท์ี่ไดจ้ากการซ้ือหรือ
การจา้งพมิพ ์ธงชาติ แบบพมิพ ์กระดาษคาร์บอน สมุดบญัชี ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนๆที่อยูใ่นประเภท
รายจ่ายน้ี 

 (2)  ค่าวสัดุก่อสร้าง จ านวน          90,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตรวดัน ้ า วสัดุในการติดตั้งมาตรวดัน ้ า ดิน
ลูกรัง หินคลุก ทราย หิน ดอกสวา่นไฟฟ้า เล่ือย ไขควง ปูนซีเมนต ์ไมต่้างๆกอ๊กน ้ า ยางแอสฟัลตกิ
ส าเร็จรูป คอนกรีตส าเร็จรูป ท่อ คสล. โซ่และอุปกรณ์ตดัไม ้เสารางกนัตก หลกักนัโคง้ สีน ้ า          
สีพลาสติก สีสเปรย ์และวสัดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ   

 (3)  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน       25,000    บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใชง้านเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ของกองช่าง เช่น ตลบัหมึก น ้ าหมึก 
เมาส์ สายพว่งต่อคอมพวิเตอร์ แผน่หรือจานบนัทึกขอ้มูล หน่วยความจ าภายใน ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขา้
ข่ายรายจ่ายประเภทน้ี 

 (4)  ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                    จ านวน       1,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและสี กระดาษส าหรับพิมพ์รูป          
ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพบั วารสาร ป้ายผา้       
ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ และอ่ืนๆ ที่เขา้ข่ายรายจ่ายประเภทน้ี 

 (5)  ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง                    จ  านวน           20,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น ้ ามนัเบรก หัวเทียน แบตเตอร่ี สายพาน ยางนอก             
ยางใน รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เขา้ข่ายรายจ่ายประเภทน้ี  

 (6)  ค่าวสัดุอ่ืนๆ จ านวน        1,000  บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าแก๊สลมออกซิเจนใชต้ดัเช่ือมเหล็ก และวสัดุอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารงาน
และใหบ้ริการประชาชน ฯลฯ 
 
 
 
 
 



93 
 

 

งบลงทุน   รวม     95,000  บาท 

  ค่าครุภัณฑ์  รวม            40,000  บาท  

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
      (1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ ์(ระบบประปาหมู่บา้น)   จ  านวน      40,000  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นในเขตเทศบาล จ านวน 6 แห่ง ในกรณีที่เกิน   
ขีดความสามารถของประปาหมู่บา้น เช่น ค่าซ่อม/เปล่ียนเคร่ืองสูบน ้ าแบบซมัเมิส ค่าเปล่ียนระบบ
ป๊ัมน ้ า ใบพดั ค่าทดสอบคุณภาพน ้ าประปา ค่าเป่า ลา้งบ่อบาดาล ค่าซ่อมระบบไฟฟ้ารวมถึงค่า
เปล่ียนวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ประปาที่ใช ้ในระบบประปาหมู่บา้น ฯลฯ สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบ
สุขของประชาชน 

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  รวม     55,000  บาท 

(1) ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
     1.1 ค่าชดเชย (ค่า K)  จ านวน        5,000  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าชดเชย (ค่า K) โครงการก่อสร้าง ใหผู้รั้บจา้งตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  ฯ  

 (2) ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน 
2.1 ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายใหเ้อกชน   จ านวน     50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนก่อสร้างและงานอ่ืน   
ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ฯ 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม  5,232,000  บาท  
  งบลงทุน รวม  5,232,000  บาท 
 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง      รวม  5,232,000  บาท  
 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

(1)  โครงการต่อเติมอาคารหอ้งประชุม (อาคาร คสล.2 ชั้น ส านกังานเทศบาลต าบลสนัป่าตอง)   
          จ านวน  2,570,000   บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร                    
ยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นทีร่วมไม่นอ้ยกวา่ 130.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ
ปรับอากาศทั้ง 2 ชั้นและทาสีภายนอกอาคารเดิมทั้งหลงั ตามแบบแปลนฯและแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565 หนา้ 28 ล าดบัที่ 29 ของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

(2)  โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงคพ์ร้อมระบบไฟส่องสวา่งภายนอกและภายใน  
          จ  านวน    230,000    บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงคพ์ร้อมระบบไฟส่องสวา่งภายนอกและภายใน 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 72 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ต  าบลยหุว่า 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 27  ล าดบัที่ 19  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

(3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงคข์า้งบา้นนางกรรณิการ์     จ  านวน  274,000     บาท  
-เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่นอ้ยกวา่ 32 ตารางเมตร หมู่ที่ 14 ต  าบลยหุวา่ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 27  ล าดบัที่ 23  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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(4)  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.ขา้งบา้น น.ส.ประเทือง เช่ือมรางซอยโรงเล่ือย 
   จ านวน  430,000  บาท 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล.กวา้งภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร                
ยาว 167เมตร หมู่ที่ 1 ต  าบลยหุวา่  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 27  ล าดบัที่ 18  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (5)  โครงการเสริมขอบรางระบายน ้ าใหเ้สมอผวิทางถนนมะจ าโรง จ านวน    100,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมขอบรางระบายน ้ าให้เสมอผิวถนน ความยาวไม่น้อยกว่า 262  เมตร               
หมู่ที่ 1ต  าบลยหุวา่ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิก  าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัที่ 2 พ.ศ.2549   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 29  ล าดบัที่  35  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (6)  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าพร้อมฝาปิดจากล าเหมืองแม่กุง้-หนา้บา้นพอ่ค า 
          จ านวน   570,000    บาท 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้ าพร้อมฝาปิด ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร       
ยาว  126  เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งตอ้ม ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 28  ล าดบัที่  24  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน  

 (7)  โครงการวางท่อพร้อมบ่อพกัขา้งบา้นนายค าอา้ย-หลงับา้นป้าคุณ จ านวน   150,000    บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อพร้อมบ่อพกั ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพกัจ านวน 3 บ่อ
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 35.00 เมตร หมู่ที่ 1 ต  าบลยหุวา่ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ที่ 28  ล าดบัที่  27  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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 (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขา้งบา้นอาจารยย์พุนิ  จ านวน    217,000     บาท 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 104 เมตร หนาเฉล่ีย        
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 416 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต  าบลยหุวา่ ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 27  ล าดบัที่  20  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (9)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขา้งบา้นออ๊ดกุญแจ ถนนเลียบคลองชลประทาน 
                  จ  านวน  218,000    บาท 

-เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 119 เมตร หนาเฉล่ีย        
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 416.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ต  าบลทุ่งตอ้ม ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 29  ล าดบัที่  33  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (10) โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนตน้ผึ้ง-สนัคะยอม(หนา้สถานีทดลองขา้ว) 
   จ านวน   120,000  บาท 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  119  เมตร      
ความหนา  0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  357  ตารางเมตร หมู่ที่ 9  ต  าบลยหุวา่  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 30  ล าดบัที่  42  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (11) โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนหนา้บา้นอาจารยโ์ฆษิต 
     จ  านวน   160,000  บาท 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต กวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  135  เมตร      
ความหนา  0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 472  ตารางเมตร หมู่ที่ 9  ต  าบลยหุวา่  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 30  ล าดบัที่  37  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพร้าวลอ้ม(ขา้งบา้นนางศิริรัตน์)  จ านวน    103,000     บาท 
-เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 50 เมตร หนาเฉล่ีย          
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 200 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต  าบลทุ่งตอ้ม ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 27  ล าดบัที่  21  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 

 (13)  โครงการติดตั้งราวกนัตกบริเวณโคง้ถนนเขา้บา้นพร้าวลอ้ม    จ  านวน       90,000  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดตั้งราวเหล็กกนัตก ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 41 เมตร  หมู่ที่ 1  ต  าบลทุ่งตอ้ม           
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 27 ล าดบัที่ 22 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสุขของ
ประชาชน 
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แผนงานงบกลาง  (ส านกัปลดั) 
...................... 

งานงบกลาง                                                                                                                รวม         12,051,250     บาท  

   งบกลาง      รวม         12,051,250     บาท 

 (1) ค่าช าระหน้ีเงินตน้      จ านวน         782,630      บาท 
 เพือ่ช าระเงินตน้ ที่กูจ้าก ก.ส.ท. ตามสญัญากูเ้งิน เลขที่ 826/2553 ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2553  
งวดที่ 10 และสัญญากูเ้งิน เลขที่ 974/132/2554  ลงวนัที่ 29 สิงหาคม 2554 งวดที่ 8   

 (2) ค่าช าระดอกเบี้ย     จ านวน          178,180      บาท 
 เพือ่ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้ก.ส.ท. ตามสญัญากูเ้งิน เลขที่ 826/2553 ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2553  
งวดที่ 10 และสัญญากูเ้งิน เลขที่ 974/132/2554  ลงวนัที่ 29 สิงหาคม 2554 งวดที่ 8 

 (3) เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม           จ านวน           215,000     บาท 
                   เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมในส่วนของนายจา้งและผูป้ระกนัตน   

 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            จ  านวน               9,800     บาท 
                   เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ในการจ่ายเงิน 
      ทดแทนใหแ้ก่ลูกจา้งแทนนายจา้งเม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยหรือถึงแก่ความตาย  
                  หรือสูญเสียเน่ืองจากการท างานใหน้ายจา้ง  

 (5) เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุประจ าปี 2563                       จ  านวน          7,510,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายทุี่มีรายช่ือไดรั้บเบี้ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/ว 2927 ลงวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่57 ล าดบัที่ 12   

 (6) เบี้ยยงัชีพผูพ้กิาร ประจ าปี 2563                       จ  านวน          1,400,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูพ้กิารที่ขึ้นทะเบียนและขอรับเบี้ยประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/ว 2927 ลงวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562                
ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยความพกิารขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2553 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 57 ล าดบัที่ 13   
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 (7) สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ ประจ าปี 2563                     จ  านวน              84,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/ว 2927 ลงวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 57 ล าดบัที่ 14   

  (8) เงินส ารองจ่าย                           จ  านวน             50,000    บาท 
เพือ่ใชจ่้ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกิดเหตุสาธารณะภยัต่างๆและกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย
นอกเหนือจากที่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้

(9) รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั        

9.1) ค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาตเทศบาล 
          แห่งประเทศไทย                                 จ  านวน              55,040    บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555   

  9.2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจรโดยพจิารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก         
                 จ  านวน              30,000    บาท 
                  เพือ่จ่ายเป็นค่าทาสี ตีเสน้ แผงกั้น จดัท าเคร่ืองหมายจราจร สญัญาณไฟจราจร หรือุปกรณ์ 
      ที่ใชใ้นการควบคุมการสญัจร และอ่ืนๆ ที่มีลกัษณะดงักล่าวตามถนน สายต่างๆ ในเขต 
      เทศบาลและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจราจรเช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ  
  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 70 ล าดบัที่ 6      

  9.3) สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน         จ  านวน           113,500     บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลต าบลสนัป่าตองและ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ 
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

9.4) สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน           จ  านวน          100,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน ใหแ้ก่ กองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบล       
สนัป่าตอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2553 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมใหมี้คุณภาพ 
คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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(10) เงินช่วยพเิศษ   จ  านวน             2,000      บาท  
      เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งของเทศบาล   

(11) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)      จ  านวน         617,470      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2542  

(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ                          จ านวน          11,000      บาท 
      เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผูรั้บบ านาญ จ านวน 1 ราย 

(13) เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า              จ านวน   892,630     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายรุาชการแลว้ (รายเดิม)          
จ  านวน 2 ราย และจ่ายบ าเหน็จให้แก่ลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ.2562 (รายใหม่)   
จ  านวน 1 ราย โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมทหาดไทย วา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งของหน่วย
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึงฉบบัปัจจุบนั   
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ส่วนท่ี  3 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
อ าเภอสันป่าตอง     จังหวดัเชียงใหม่ 
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รายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หมวดรายได ้    
  1. กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยห์ลุด 1,242,590.00  968,445.00  652,400.00  
  2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 9.44 0.48 - 

3. ดอกเบี้ยรับจาํนาํ 7,427,026.00 7,003,670.25 7,737,587.75 
  4. รายไดเ้บด็เตล็ด - 400.00 3,600.00 
หมวดรายไดอ่ื้น    
1. เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 30 % 1,225,606.94 1,348,576.74 1,124,891.83 
2. เงินสมทบทุนดาํเนินการสถานธนานุบาล 50 % 2,042,678.23 2,247,627.91 1,874,819.73 
3. เงินบาํเหน็จรางวลั  20 %   817,071.29 899,051.16 749,927.89 

รวมรายรับ 12,754,981.90 12,467,771.54 12,143,227.20 

รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งบกลาง  2,199,924.69 2,142,071.89 2,199,293.26 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํและ
ค่าจา้งชัว่คราว) 

1,105,725.00 989,110.00 1,225,620.00 

งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  
ใชส้อย วสัดุ และสาธารณูปโภค) 

761,648.48 981,293.27 799,466.15 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง) 

44,000.00 61,700.00 - 

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 4,143,156.46 4,553,055.81 3,807,439.45 
รวมรายจ่าย 8,254,454.63 8,727,230.97 8,031,818.86 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อาํเภอสันป่าตอง   จงัหวดัเชียงใหม่ 

  ประมาณการรายรับทั้งส้ิน    14,500,000   บาท แยกเป็น 

      1. หมวดรายได้             รวม     9,500,000       บาท 

1.1 ประเภทค่าดอกเบี้ยรับจาํนาํ             จาํนวน     8,500,000      บาท 
      โดยคาํนวณจากดอกเบี้ยรับจาํนาํของเดือน 1 ตุลาคม 2562– 30 กนัยายน 2563 

1.2 ประเภทกาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยห์ลุดจาํนาํ          จาํนวน            1,000,000      บาท 
      โดยคาํนวณจากการจาํหน่ายทรัพยห์ลุดจาํนาํที่ผา่นมาเป็นเกณฑ ์

      2. หมวดเงินได้อื่น               รวม      5,000,000      บาท  
2.1 ประเภทกาํไรสุทธิ 2562              จาํนวน           5,000,000     บาท 
    -  เงินบาํเหน็จรางวลั  20%  ของกาํไรสุทธิ               จาํนวน           1,000,000     บาท 

     -  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน30%ของกาํไรสุทธิ  จาํนวน           1,500,000     บาท 
     -  เงินสมทบทุนดาํเนินการ 50% ของกาํไรสุทธิ               จาํนวน          2,500,000     บาท 
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รายงานรายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตาํบลสันป่าตอง 

อาํเภอสันป่าตอง   จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   11,472,480  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ 
จากงบทั่วไป แยกเป็น 
งบบุคลากร          รวม          1,560,000     บาท 
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า       รวม          1,560,000     บาท 

1. ประเภทค่าจา้งประจาํ              จาํนวน       1,500,000    บาท 
   เพือ่สาํหรับจ่ายเป็นค่าจา้งประจาํและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํพนักงานสถานธนานุบาล ตาํแหน่ง

ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล พนักงานบญัชี พนักงานรักษาของ พนักงานเขียนตัว๋ พนักงานทะเบียน
พนกังานรักษาสถานที่และความสะอาด รวม 6 อตัรา โดยคาํนวณตั้งไวจ่้ายไม่เกิน 12 เดือน  

2. ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง               จาํนวน           60,000    บาท 
  เพื่อสาํหรับจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลผูด้าํรงตาํแหน่งและปฏิบติัหน้าที่

ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล โดยคาํนวณตั้งไวจ่้ายไม่เกิน 12 เดือน  

 งบด าเนินงาน                     รวม           1,736,600      บาท 

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ                  รวม           1,542,600      บาท 

   ประเภทค่าตอบแทน                                 รวม          1,026,000      บาท 

1. ค่าพาหนะเหมาจ่าย                           จาํนวน           66,000      บาท 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายของนายกเทศมนตรีในอตัราเดือนละ 5,500 บาท ตามหนังสือ จ.ส.ท. 

ที่ มท 0801.5/ว18 ลงวนัที่ 15 มกราคม 2550 

2. เงินรางวลัเจา้หนา้ที่                      จาํนวน        140,000      บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัเจา้หน้าที่ให้ผูต้รวจการสถานธนานุบาลในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และ     

ค่าเบี้ ยเล้ียงสําหรับผูท้าํการแทนในระหว่างที่ผูต้รวจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง          
ส่วนทอ้งถ่ินไปราชการ และค่าเบี้ยเล้ียงสาํหรับพนักงานสถานธนานุบาล ตรวจทรัพยรั์บจาํนาํตาม
หนงัสือสัง่การสาํนกังาน จ.ส.ท.  
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3. ค่าอาหาร                   จาํนวน          160,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารใหแ้ก่พนกังานสถานธนานุบาลเฉพาะวนัที่ปฏิบติังาน ตามระเบียบสาํนักงาน 
จ.ส.ท. วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าอาหารประจาํวนัของพนกังานสถานธนานุบาล  

4. เงินสะสมสมทบ                 จาํนวน           150,000      บาท 
เพือ่สาํหรับจ่ายเป็นเงินสมทบใหพ้นกังานสถานธนานุบาลโดยตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ10  

  ของค่าจา้งของพนกังานทีไ่ดรั้บตลอดปี  

5. ค่าเบี้ยเล้ียงจาํหน่ายทรัพยห์ลุด                 จาํนวน          20,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงใหค้ณะกรรมการและเจา้หน้าที่สถานธนานุบาลในการจาํหน่ายทรัพยห์ลุด 
จาํนวน 12 คร้ัง ไม่เกิน 12 เดือน  

6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                      จาํนวน           50,000      บาท  
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือ
ตามระเบียบ ฯ  

7.  เงินช่วยเหลือบุตร                                           จาํนวน            10,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนกังานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือ           
ตามระเบียบ ฯ  

8. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                              จาํนวน           300,000      บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนกังานสถานธนานุบาลทีมี่สิทธิได ้  
  รับการช่วยเหลือตามระเบียบ  

9. เงินเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานสถานธนานุบาล              จาํนวน          130,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัว่คราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสาํนักงาน จ.ส.ท.     
วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนกังานสถานธนานุบาล  

 ประเภทค่าใช้สอย    รวม               311,600       บาท 

   1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ    รวม               118,600       บาท 

      1.1  ค่าอากรแสตมป์                จาํนวน               5,000       บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทาํสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย,์ค่าวิเคราะห์โครงการ           
ค่าจดัการเงินกู ้ 

1.2  ค่าธรรมเนียม                                                                                 จาํนวน            15,000       บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมธนาคาร 
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1.3  ค่าเบี้ยประกนัภยั                จาํนวน              30,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกนัภยัทรัพยรั์บจาํนาํนอกหอ้งนิรภยัและตวัอาคารสถานธนานุบาล 

1.4  ค่าจา้งเหมาบริการ                                                                   จาํนวน             10,000       บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จา้งในการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของสถานธนานุบาล 
  และอ่ืนๆ  

1.5  ค่าวารสาร                 จาํนวน                5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่น หนังสือระเบียบและกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานตลอดจนส่ิงพมิพต่์างๆ  

1.6  ค่าภาษีโรงเรือน                จาํนวน              13,600      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนแก่เทศบาลตาํบลสนัป่าตอง ตามหนงัสือที่ มท 0304/ว.1638 
ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2544 

1.7  ค่าตรวจสอบบญัชี จาํนวน             40,000      บาท 
เพือ่สาํหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบญัชีของสถานธนานุบาลซ่ึงจะตอ้งจดัส่งให้สาํนักงานตรวจเงิน
แผน่ดิน  

  2. รายจ่ายบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     รวม                  70,000       บาท 

2.1  ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์            จาํนวน               10,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุดเสียหายของสาํนกังาน เช่น เคร่ืองพมิพดี์ด 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้  

2.2  ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                        จาํนวน               50,000       บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น หลงัคา ตวัอาคาร  

2.3  ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน                       จาํนวน                10,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืนและทรัพยห์ลุดจาํนาํเป็นกรรมสิทธ์ิรอการ
จาํหน่ายให้อยูใ่นสภาพพร้อมทาํการประมูลจาํหน่ายได้ ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบ
ปฏิบตัิงานคอมพวิเตอร์  

 3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     รวม                    3,000       บาท 

3.1  ค่ารับรอง                จาํนวน                3,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น เคร่ืองด่ืมเพือ่รับรองแขกมาตรวจเยีย่มสถานธนานุบาล ฯลฯ 
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 4. รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น    รวม                120,000     บาท 

4.1 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร                  จาํนวน          100,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะเดินทางไปราชการในประเทศสําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลหรือในกรณีเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือดูตลาดการคา้และในกรณีที่ มีการ
แต่งตั้งโอน(ยา้ย)พนกังานสถานธนานุบาล  

4.2 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานวนัที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จาํนวน  20,000   บาท 
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานวนัที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององคก์รปกครอง 
    ส่วนทอ้งถ่ิน ค่าพธีิการทางศาสนา ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าของที่ระลึกสาํหรับแขกผูมี้เกียรติ 
    และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

ประเภทค่าวสัด ุ           รวม             205,000    บาท 

1. ค่าวสัดุสาํนกังาน             จาํนวน          70,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวสัดุสํานักงานและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นจาํนาํของสถานธนานุบาล 

2. ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                 จาํนวน          40,000    บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์เก่ียวกบัการใชง้านคอมพวิเตอร์ เพือ่ใชใ้นกิจการสถานธนานุบาล   

3. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ                          จาํนวน           10,000    บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าต่างๆ  

4. ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว                                                                          จาํนวน          10,000    บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุของใชเ้ก่ียวกบัการทาํความสะอาดและอุปกรณ์ต่างๆ  

5. ค่าวสัดุส่ิงก่อสร้าง                                                                                   จาํนวน          50,000    บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ สาํหรับรักษา ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ของสถานธนานุบาล  

6. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                           จาํนวน         20,000     บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าฟิลม์  ฟิลม์สไลด ์รูปสีหรือขาวดาํที่ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย กระดาษโปสเตอร์ พูก่นั  
สี เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 

7. ค่าวสัดุอ่ืนๆ                                                                                            จาํนวน           5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ ที่ไม่มีปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดงักล่าวขา้งตน้ 
เม่ือมีความจาํเป็นเกิดขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณใดไดจ่้ายใหไ้ด ้
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หมวดค่าสาธารณูปโภค          รวม             134,000     บาท 

1. ประเภทค่าไปรษณีย ์          จาํนวน            4,000      บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย ์หรือซ้ือดวงตราไปรษณีย ์ 

2. ประเภทค่านํ้ าประปา          จาํนวน          20,000      บาท 
   เพือ่จ่ายเป็นค่านํ้ าประปาที่ใชใ้นกิจการสถานธนานุบาล  

3. ประเภทค่าไฟฟ้า      จาํนวน              90,000      บาท 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใชใ้นกิจการสถานธนานุบาล  

4. ประเภทค่าโทรศพัท ์      จาํนวน              20,000      บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัทข์องสถานธนานุบาลในการติดต่อราชการ ค่าโทรศพัทท์างไกลเพื่อ
ติดต่อราชการกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานราชการอ่ืนในกรณีงานเร่งด่วน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตและค่าส่ือสารอ่ืน  

หมวดรายจ่ายอื่น                  รวม           60,000      บาท 
1. ประเภทค่าใชจ่้ายฝ่ายอาํนวยการ                จาํนวน              60,000     บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายฝ่ายอาํนวยการ ตามหนงัสือสาํนกังาน จ.ส.ท  

งบรายจ่ายอื่น     รวม                5,000,000    บาท 

   หมวดรายจ่ายจากก าไรสุทธิ               รวม                5,000,000     บาท 

1. เงินกาํไรสุทธิ ปี 2562                                                                  รวม               5,000,000     บาท 

     1.1  ประเภทเงินบาํเหน็จรางวลั 20 %               จาํนวน          1,000,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินบาํเหน็จรางวลัแก่ผูส้มควรไดรั้บตามระเบียบสาํนกังาน จ.ส.ท.                            

 1.2  ประเภทเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 30%            จาํนวน          1,500,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหเ้ทศบาลเพือ่นาํไปบูรณะหรือทาํนุบาํรุงทอ้งถ่ิน 

         1.3  ประเภทเงินสมทบทุนดาํเนินการ 50%                                            จาํนวน          2,500,000     บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นเงินสบทบทุนดาํเนินการในการรับจาํนาํ   
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งบลงทุน      รวม                     8,000     บาท 
     ค่าครุภัณฑ์   รวม                     8,000     บาท 

  1. ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์  
      1.1 เคร่ืองพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer)  
                                                            จาํนวน               8,000     บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพM์ultifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพมิพ(์Ink Tank 
Printer)  โดยคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั 
- เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพข์าวดาํสาํหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 27 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพสี์สาํหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200x600 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวดาํ 
- สามารถทาํสาํเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 สาํเนา 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จานวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่จาํนวน 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นการจดัซ้ือตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2562 
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งบกลาง                    รวม        3,167,880     บาท 
   รายจ่ายงบกลาง                   รวม        3,167,880     บาท 

1. ชาํระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร            จาํนวน         3,000,000     บาท   
เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 2. เงินสมทบเงินสวสัดิการหลงัพน้จากการเป็นพนกังานสถานธนานุบาล   จาํนวน          167,880      บาท 
เพือ่ส่งเป็นเงินสมทบเงินสวสัดิการหลงัจากพน้จากการเป็นพนกังานสถานธนานุบาล ตามหนงัสือ    
จ.ส.ท. (จ่ายในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดใ้นปีที่ล่วงมา) 
 

      



178,180

892,630

2,000

30,000

55,040

100,000

113,500

84,000

782,630

215,000

7,510,000

9,800

617,470

50,000

1,400,000

11,000

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

ค่าช าระดอกเบ้ีย 178,180

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 892,630

เงินช่วยพิเศษ

ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร 30,000

2,000

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั

สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 100,000

ค่าบ ารุงสนันิบาตเทศบาล 55,040

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 84,000

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 113,500

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 215,000

ค่าช าระหน้ีเงินตน้ 782,630

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,800

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 7,510,000

ส ารองจ่าย 50,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบท.) 617,470

เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ (ชคบ.) 11,000

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,400,000
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180,000

1,434,240

207,360

725,760

180,000

606,000 1,086,680 368,520 277,200 4,113,330

15,160 15,160

75,600 79,200 330,000

51,600 94,740 30,900 36,220 355,260

1,003,280 249,360 1,401,300 1,239,240 10,435,280

1,040,880 1,613,940

33,600 67,200 21,000 398,000

6,000 14,600 25,000 10,000 101,800

10,000

10,000 144,000 383,000

10,000 140,400 72,000 516,400

5,000 164,000 5,000 202,000

2,576,000 1,218,080 350,000 4,944,080

100,000 100,000

80,000 80,000

96,000 96,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทน

180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน 1,434,240

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก

798,200

เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง 75,960

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 13,600

65,840

180,000

28,400

ค่าเบ้ียประชุม 10,000

976,730

เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจา้งประจ า

เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน

284,520 5,739,660

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 288,960 284,100

งบบุคลากร

276,200

175,200

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือนพนกังาน 517,920

เงินประจ าต  าแหน่ง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 18,000

229,000

ค่าเช่าบา้น 294,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 
เทศบาล

502,000

ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดล าเหมือง

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 96,000 202,000

ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน ้าค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้า

ค่าจา้งเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดิน

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
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35,000

10,000

3,000 3,000

30,000 40,000 40,000 270,000

100,000

4,000

ค่าใชส้อย 20,000 20,000

40,000 40,000

45,000 45,000

70,000 70,000

15,000

30,000 30,000

20,000

5,000 5,000

25,000 25,000

20,000

10,000

100,000

10,000 10,000

50,000

20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ 10,000

35,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 150,000

ค่าชดใชค้่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าพวงมาลยัช่ดอกไมก้ระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 4,000

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 100,000

โครงการแข่งขนักีฬาเพ่ือสุขภาพ

โครงการกีฬาประชาชนทอ้งถ่ินอ าเภอสนัป่าตอง

โครงการจดังานวนัเด็ก

โครงการควบคุมโรคพิษสุนขับา้

โครงการจดัตั้งศนูยบ์ริหารจดัการขยะ

โครงการจดังานวนัเทศบาล/วนัทอ้งถ่ิน 15,000

โครงการทะเบียนปราชญช์าวบา้น

โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 20,000

โครงการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้เร่ืองภาษี 20,000

โครงการบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน

โครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

100,000

โครงการปรับขยายเวลาในบริการประชาชน 10,000

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 50,000

โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ
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10,000 10,000

30,000 30,000

30,000 30,000

50,000 50,000

50,000 50,000

25,000 25,000

40,000 40,000

30,000 30,000

40,000 40,000

ค่าใชส้อย
15,000 15,000

98,000 98,000

35,000 35,000

15,000

15,000

15,000

30,000 30,000

5,000

15,000

งบด าเนินงาน

โครงการพอ่,แม่ตวัอยา่ง

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน

โครงการรณรงคจ์ดัการทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ

โครงการลอยกระทง

โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้งอนุบาลวยัใส

โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม

โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา

โครงการสนบัสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ด็ก
และเยาวชน

โครงการใหค้วามรู้กฎหมายแก่ประชาชน 15,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร

โครงการใหค้วามรู้และประชาสมัพนัธ์การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

15,000

โครงการใหค้วามรู้ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุ

15,000

โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ชุมชน 5,000

โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก(อถล.)

โครงการฝึกทบทวนทกัษะการปฏิบติังานของ
พนกังานดบัเพลิง

15,000
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100,000

35,000 35,000

30,000

ค่าใชส้อย 5,000

50,000

30,000

20,000

5,000

60,000 122,000 50,000 10,000 377,000

38,000 10,000 63,000

20,000 50,000 3,000 2,000 108,000

25,000 25,000 10,000 115,000

100,000 4,000 120,000

4,000 3,000 407,000

10,000

55,000 20,000 15,000 120,000

40,000 40,000

2,598,440 2,598,440

70,000 10,000 80,000

90,000 5,000 5,000 119,000

1,000 5,000 3,000 21,000

35,000 25,000 14,000 144,000

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทศันศึกษาดูงานใหก้บั
ผูน้  าชุมชน

100,000

พฒันาศกัยภาพผูน้ าสตรี 30,000

ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศึกษาดูงานของ
เครือข่ายแกนน าสุขภาพ

ส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายุ 50,000

สงเคราะห์ผูย้ากไร้ผูด้อ้ยโอกาสและผูป้ระสบปัญหา 5,000

สนบัสนุนศนูยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดเทศบาล

20,000

ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 65,000

อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 13,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000

400,000

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 10,000

55,000

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 6,000

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าอาหารเสริม (นม)

30,000

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุก่อสร้าง 15,000 4,000

วสัดุการเกษตร

วสัดุส านกังาน 70,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,000
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132,300 132,300

1,000 7,000 13,000

120,000

100,000

600,000

40,000

70,000

290,000 290,000

40,000 60,000

90,000 90,000

5,000 5,000

217,000 217,000

218,000 218,000

103,000 103,000

430,000 430,000

570,000 570,000

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าวสัดุ
วสัดุอ่ืน 5,000

ค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน

120,000

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 100,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าชดเชยค่าK

70,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑกี์ฬา

เคร่ืองออกก าลงักายชุมชนหลงัอ าเภอ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศพัท์

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขา้งบา้นอาจารยย์พิุน

20,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยพร้าวลอ้ม(ขา้ง
บา้นนางศิริรัตน์)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยขา้งบา้น อ๊อด
กุญแจถนนเลียบคลองชลประทาน

โครงการติดตั้งราวกนัตกบริเวณโคง้ถนนเขา้บา้น
พร้าวลอ้ม

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิดจากล า
เหมืองแม่กุง้-หนา้บา้นพอ่ค า

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.ขา้งบา้นน.ส.
ประเทืองเช่ือมรางซอยโรงเล่ือย
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274,000 274,000

2,570,000 2,570,000

230,000 230,000

ค่ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

120,000 120,000

160,000 160,000

150,000 150,000

100,000 100,000

10,000 10,000

30,000 30,000

50,000 50,000

32,000

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการต่อเติมอาคารหอ้งประชุม (อาคารคสล.2
ชั้น) ส านกังานเทศบาล

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงคข์า้งบา้นนาง
กรรณิการ์

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต
ถนนตน้ผ้ึง-สนัคะยอม(หนา้สถานีทอดลองขา้ว)

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงคพ์ร้อมระบบ
ไฟส่องสวา่งภายนอกและภายใน

โครงการวางท่อพร้อมบ่อพกัขา้งบา้นนายค าอา้ย-
หลงับา้นป้าคุณ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต
ถนนหนา้บา้นอาจารยโ์ฆษิต

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการเสริมขอบรางระบายน ้าใหเ้สมอผิวทาง
ถนนมะจ าโรง

โครงการปรับปรุงลานจอดรถขยะ

โครงการปรับปรุงดดัแปลงร้ืนถอนอาคารโรงฆ่าสตัว์

ค่าออกแบบควบงานท่ีจ่ายใหเ้อกชน

โครงการบริหารจดัการศนูยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

32,000

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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5,000

5,000

10,000

20,000 20,000

เงินอุดหนุน 20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

5,000

อุดหนุนกิจกลุ่มผูสู้งอายุ 10,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสืบสานชาติพนัธุ์ต  านานศิลป์ ถ่ินสนัป่าตอง

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบา้นไร่ตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตน้ผ้ึง-สนัคะยอมตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบา้นพกัป่าไมต้าม

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบา้นหยอ่นสามคัคีตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสนัป่าตองตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจ าโรงตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลงัตลาดตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข
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20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

เงินอุดหนุน
10,000 10,000

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลงัอ าเภอตาม
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

อุดหนุนวดักลางทุ่งโครงการสรงน ้าพระธาตุเจดีย์

อุดหนุนวดัช่างกระดาษโครงการสรงน ้าพระธาตุ

อุดหนุนวดัร้องสร้านโครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวดั

อุดหนุนวดัร้องสร้านโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

อุดหนุนวดัศรีอรุณโครงการอบรมจริยธรรมและ
สรงน ้าเจดีย์

อุดหนุนวดัร้องสร้านโครงการสรงน ้าพระอุโบสถ

อุดหนุนวดัสนัป่าตองโครงการตั้งธรรมหลวง

อุดหนุนวดัสนัคะยอมโครงการบรรชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

อุดหนุนวดัสนัป่าตองโครงการประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุเจดีย์
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5,000

5,000

เงินอุดหนุน 5,000

7,000

27,000

10,000 10,000

192,000 192,000

21,000 21,000

4,812,000 4,812,000

7,696,080 300,000 5,727,420 4,222,600 10,403,400 56,698,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP ในงาน
ไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่

5,000

โครงการจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ OTOP งาน
กาชาดและงานฤดูหนาวเชียงใหม่

5,000

โครงการสนบัสนุนงานรัฐพิธี 7,000

โครงการป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 5,000

โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

โครงการสนบัสนุนมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั
จงัหวดัเชียงใหม่

27,000

อุดหนุนโรงเรียนสนัป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยา
คาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย 
(กลองสะบดัชยั)

อุดหนุนโรงเรียนวดัช่างกระดาษตามโครงการ
อาหารกลางวนั

รวม 12,051,250 873,120 1,893,240 13,531,490

อุดหนุนโรงเรียนสนัป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยา
คาร) ตามโครงการอาหารกลางวนั
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