
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลห้วยทราย 
อ าเภอสันก าแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป          

งานบริหารท่ัวไป     รวม   10,859,280 บาท 
งบบุคลากร      รวม     8,580,480 บาท       

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม     2,624,640  บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก    จ านวน       695,520 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีจ านวน 1 อตัรา    อตัราละ  27,600 บาท/เดือน  และรองนายก 
เทศมนตรีจ านวน 2  อตัราๆละ 15,180 บาท/เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 และแกไ้ขฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2557 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน      120,000 บาท
  เพื่ อ จ่าย เป็น เงินค่ าตอบแทนประจ าต าแห น่ งนายก เทศมนตรีจ านวน  1 อัตราๆ
ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจ านวน  2  อตัราๆละ  3,000  บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีด ารงต าแห น่งรองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)  



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จ านวน        120,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีจ านวน  1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  และรอง
นายกเทศมนตรีจ านวน  2 อัตราๆ  ละ 3,000 บาท/เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 และแกไ้ข(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2557(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน     198,720 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี   จ านวน 1 อตัราๆละ 9,660  บาท/
เดือน และเงินค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1  อตัราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีด ารงต าแห น่งรองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภา
เทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไข  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน     1,490,400         บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลจ านวน  1 อัตราๆละ   15,180 บาท/เดือน
รวม 12 เดือนเป็นเงิน 182,160 บาทเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลจ านวน  1 อัตราๆ
ละ  12,420  บาท/เดือนรวม  12  เดือนเป็นเงิน149,040 บาท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จ านวน   10  อัตราๆละ   9,660 บาท/เดือน  รวม  12 เดือนเป็นเงิน   1,159,200 บาทตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีด ารงต าแห น่ งรองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภา
เทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 



เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   5,955,840    บาท        

     เงินเดือนพนกังาน     จ านวน   3,370,320     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าปีตามต าแหน่ง  และ
อตัรา ท่ี ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวดัเชียงใหม่เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฉบบัท่ี5) ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน    จ านวน      138,000      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของผูบ้ริหารต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาลและค่าครองชีพชัว่คราวของ
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอ่ืน ๆ โดยค านวณ ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือนประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน      102,000      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล  (ปลดัเทศบาล)นักบริหารงานทัว่ไป (หัวหน้า
ส านักปลัด) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและ(นิติกร)ท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน   เป็นรายเดือนเท่ากับ อัตราเงินประจ า
ต าแหน่งท่ีไดรั้บอยู่ อตัราเดือนละ7,000 บาท 3,500 บาท ,1,500 บาทและ 4,500 บาท โดยค านวณตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่  เร่ืองหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 2559  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า     จ านวน      176,520      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งประจ า ตั้งไว ้1 อตัรา โดยค านวณ ตั้ง
จ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือนตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและ
การให้ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี4)(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)  

 



ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    จ านวน   2,025,000      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้ง ของส านักปลดั โดยแบ่งเป็นพนักงานจา้งตามภารกิจและ  พนักงาน
จ้าง โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี4)(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)  

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง   จ านวน      144,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง ของส านักปลัดโดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่   เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 ส.ค. 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)    

งบด าเนินงาน      รวม   2,058,800 บาท 
ค่าตอบแทน      รวม      222,800     บาท 

      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน     10,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล
คณะกรรมการประเมินผลความช านาญผลงานทางวิชาการของพนกังานเทศบาลผูข้อรับการประเมิน
เพื่อเล่ือนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหาร
และต าแหน่งผูมี้ประสบการณ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการคดัเลือกพนกังาน
และลูกจา้งของ อปท. (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร
ทัว่ไป)   

      ค่าเบ้ียประชุม     จ านวน      10,000  บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งรองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่า
เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554และแก้ไข ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)         

   



      ค่าเช่าบา้น      จ านวน      192,000         บาท 

 เพื่ อ จ่ายเป็นค่าเช่ าบ้าน  ให้แ ก่  พนักงานเทศบาล  ซ่ึ งมี สิท ธิ เบิกค่ าเช่ าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน       10,800      บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และผูบ้ริหารท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท  0809.3/ว
4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ืองประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)    

ค่าใช้สอย      รวม    850,000       บาท 

     รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน     165,000       บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ค่าเขา้ปกหนงัสือ
ค่าปรับปรุงระบบ LAN ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ค่าจา้งส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จา้ง
เหมาจดัท าแบบพิมพ์บนัทึกตรวจยึดจบักุม  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ ค่าจ้าง
เหมาดูแล พฒันาเว็ปไซค(์website) ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายน้ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)  เป็นไปตาม 

 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ดงัน้ี 

  1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 

  2)  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541    

 

      



     รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ   จ านวน            30,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทศันศึกษาดูงาน
ของท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีซ่ึงร่วมตอ้นรับ ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นโดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริง ของงบประมาณท่ี
ล่วงมาโดยไม่รวมรายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกูเ้งินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้
โดยถือปฏิบติัตามหนังสือ ท่ี มท 080804/ว2381 ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)   

 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

      ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง    จ านวน              500,000        บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ท่ี มท0890.4/ว 1932 ลง
วนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค์หรือการให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผูแ้ทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงฐานะการคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และการจัดตั้ งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ส าหรับ
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) ปรากฏ
ในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 108  ล าดบัท่ี 5  

      ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน           50,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจกัร และ นอก
ราชอาณาจกัร ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้ง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกัค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเขา้รับการ
อบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน  พ.ศ.2555 และแก้ไข เพิ่ ม เติม  ถึ งฉบับ ท่ี  3 พ.ศ.
2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)      

   



      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน          50,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร  ยานพาหนะ  เค ร่ืองขยายเสียง  ท่ี ดินและส่ิ งก่อส ร้าง  ฯลฯ  ให้กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)   

      ค่าพวงมาลยั มาลากระเชา้ดอกไม ้   จ านวน              5,000       บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้พวงมาลา พานพุ่ม ฯลฯ” (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)    

      โครงการปกป้องสถาบนัชาติ    จ านวน         10,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันชาติโดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก และค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

      โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูบ้ริหาร สามาชิกสภาเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 

       จ านวน         10,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมผูบ้ริหาร สามาชิกสภาเทศบาล
ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งโดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 149 ล าดบัท่ี 4) 

      โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน       20,000     บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานโครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามคัคีของประชาชนในชุมชน การจดักิจกรรมอนัเป็นการพิทกัรักษาไวซ่ึ้งชาติ  ศาสนา
พระมหากษตัริย  ์ อนัเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจดั
ฝึกอบรม  ประชุม  ช้ีแจงท าความเขา้ใจ  เพื่อสร้างทศันคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  การจดักิจกรรมและโครงการใน
การปกป้องสถานบนัส าคญัของชาติโดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์  ซ่ึงเป็นสถาบนัของชาติอนั
เป็นศูนยร์วมแห่งความเป็นชาติและความสามคัคีของคนในชาติ  โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จัดท าสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ



ส่ิงพิมพ ์ ค่าหนงัสือค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการเป็นไปตาม 

 1)  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
2)  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ว 2128 ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 เร่ือง
การปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
4)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0214/ว 1344  ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2557 เร่ืองศูนย ์   
ปรองดองสมานฉนัทเ์พื่อการปฏิรูป 
5)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0310.4/ว 1503  ลงวนัท่ี  17  มิถุนายน 2557  แนว 
ทางการด าเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 
6)  หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 149 ล าดบัท่ี 3)  

      โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
       จ านวน             10,000    บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมผูบ้ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพฒันาห้า
ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 152 ล าดบัท่ี 9)  

      โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานจ านวน  10,000       บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  โดยจ่ายเป็นค่า   อาหารกลางวัน  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปีพ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 148 ล าดบัท่ี 2) 

 



ค่าวัสด ุ       รวม           520,000     บาท    

   วสัดุส านกังาน     จ านวน          50,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น ค่าวารสาร หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ กระดาษ
ปากกาดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษต่อเน่ือง Maxsave แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎรจาก   
โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนกรมการปกครอง หมึกแท่นพิมพ์ น ้ าด่ืมเพื่อบริการประชาชนผูม้าติดต่อ
ราชการในส านกังานเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 
  

     วสัดุงานบา้นงานครัว     จ านวน        30,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วน ้ า จานรองแก้ว  ถ้วยกาแฟ  ขันน ้ า ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น
ผงซักฟอกน ้ ายาลา้งจาน กระติกน ้ าร้อน ถาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร
ทัว่ไป)    

     วสัดุก่อสร้าง      จ านวน        15,000     บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างเช่นไม้ ปูนซิเมนต์ กระเบ้ืองทราย ค้อน ตะปู อิฐ หิน เหล็ก ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)     

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน        50,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป)  

     วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    จ านวน     300,000       บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัหล่อล่ืน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มากท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใช้สอย  วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

 

 



      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน        30,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษ โปสเตอร์ พู่กนั สี แผ่นบนัทึกเสียง ป้ายโฆษณา รูปสีหรือขาวด า ท่ีได้
จากการลา้ง อดั ขยาย เอกสารเผยแพร่ การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเทศบาล ป้ายประชาสัมพนัธ์ บอร์ด
ส าเร็จรูป วารสารประจ าปีผลงานนายก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)   

     วสัดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        40,000     บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเน่ือง
จอคอมพิวเตอร์เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป) 

    วสัดุอ่ืน ๆ      จ านวน          5,000    บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุมิเตอร์น ้า – ไฟ ตะแกรงกนัสวะ หวัเช่ือมแก๊ส หวัวาลว์ปด – เปิดแก๊ส ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)     
        

ค่าสาธารณูปโภค      รวม             466,000     บาท     

     ค่าไฟฟ้า      จ านวน      250,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับท่ีท าการเทศบาลต าบล หอกระจายข่าว เคร่ืองกระจายเสียงไร้สาย
ทางไกล ลานกีฬาต่อตา้นยาเสพติดประจ าหมู่บา้น กลอ้งวงจรปิดของเทศบาล ค่าไฟฟ้าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองแสะ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติบา้นลา้นตอง  ฯลฯ(ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)         

     ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล    จ านวน            1,000     บาท    

        เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ าประปาส าหรับเทศบาลต าบลห้วยทราย ค่าน ้ าประปาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง
แสะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติบ้านล้านตอง  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)          

     ค่าบริการโทรศพัท ์     จ านวน      100,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทใ์นการติดต่อราชการต่าง ๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป) 



     ค่าบริการไปรษณีย ์     จ านวน       15,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู ้ไปรษณียฯ์ลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

     ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   จ านวน      100,000    บาท   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตค่าบริการเพื่อท าเวบ็ไซต์ (Website) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการให้บริการค่าเช่าวงจรส่ือสารขอ้มูลระบบทะเบียนราษฎร  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และพื้นท่ี
เว็บไซต์ 300 MB (www.hs.go.th)ระยะเวลา 1 ปี และค่าบริการ โดเมนเนมและพื้นท่ีเว็บไซต์ราย
ปี และระบบส่ือสารอ่ืน ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไปงานบริหารทัว่ไป)  

 

งบลงทุน      รวม      200,000    บาท        
ค่าครุภัณฑ์      รวม      200,000    บาท         
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์   จ านวน      200,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสารยานพาหนะ เคร่ืองขยายเสียง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ให้กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)   

งบเงินอุดหนุน      รวม        20,000    บาท     
เงินอุดหนุน      รวม        20,000     บาท         
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

     โครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่    จ านวน          20,000     บาท 

เงินอุดหนุนเทศบาลต าบลบวกคา้ง ตามโครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี  พ.ศ.2561-2565 หนา้ 169 ล าดบัท่ี 1)  

 



งานวางแผนสถิติและวิชาการ    รวม        75,000    บาท
งบด าเนินงาน      รวม        75,000     บาท     
ค่าใช้สอย      รวม        75,000     บาท       
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

     ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน        30,000     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัร ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้ง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเขา้รับการ
อบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   

     โครงการจดัประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลหว้ยทรายจ านวน    20,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลห้วย
ทราย โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ   ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ีระลึก             
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 151 ล าดบัท่ี 7)  

     โครงการประชาคมระดมความคิดเห็นการแกไ้ขปรับปรุงเทศบญัญติัจ านวน         5,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการประชาคมระดมความคิดเห็นการแกไ้ขปรับปรุงเทศบญัญติัโดยจ่าย
เป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.    
2561–2565 หนา้ 107 ล าดบัท่ี 1)        

     โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ จ านวน                    10,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรับชัน่ โดยจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ีระลึก ค่าเอกสาร
ประกอบ การฝึกอบรม(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 107 ล าดบัท่ี 2) 

 



โครงการยติุธรรมชุมชนต าบลหว้ยทราย  จ านวน                  10,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการยุติธรรมชุมชนต าบลห้วยทราย  โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ีระลึก  ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.
2561-2565 หนา้107 ล าดบัท่ี 3)        

งานบริหารงานคลงั     รวม    2,515,400     บาท
งบบุคลากร      รวม    1,947,900     บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    1,947,900     บาท 

    เงินเดือนพนกังาน     จ านวน               1,500,540     บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล เงินปรับปรุง  เงินเดือนประจ าปี ฯลฯ โดยค านวณ ตั้งจ่ายไวไ้ม่
เกิน 12 เดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่  เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
อตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบบัท่ี5) ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)     

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน    จ านวน                   24,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพสัดุท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ  อัตราเงินประจ า
ต าแหน่งท่ีไดรั้บอยู่ อตัราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน  12 เดือน  ตามประกาศ
คณะ กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่   เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลเทศบาล (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารงานคลงั) 

     เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       42,000       บาท 

       เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานคลงัท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ  อัตราเงินประจ า
ต าแหน่งท่ีไดรั้บอยู่ อตัราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน  12 เดือน  ตามประกาศ
คณะ กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่   เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลเทศบาล (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารงานคลงั) 



     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    จ านวน      333,360        บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ไดแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจา้งทัว่ไป (ตาม
หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ืองซักซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)    

      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง   จ านวน           48,000       บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆพนักงานจ้าง ของกองคลัง โดยค านวณ  ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่   เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับ
ท่ี2) ลงวนัท่ี 13 ส.ค. 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)     
           

งบด าเนินงาน      รวม    557,500      บาท           
ค่าตอบแทน      รวม      94,000       บาท 

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน  50,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล
คณะกรรมการประเมินผลความช านาญผลงานทางวิชาการของพนกังานเทศบาลผูข้อรับการประเมิน
เพื่อเล่ือนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหาร
และต าแหน่งผูมี้ประสบการณ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการคดัเลือกพนกังาน
และลูกจ้างของ  อปท. (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลงั) 

     ค่าเช่าบา้น      จ านวน        120,000        บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)  

 

 



      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน      24,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และผูบ้ริหารท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัส ดิการเก่ี ยวกับการศึกษาบุ ตรพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั) 

ค่าใช้สอย      รวม                 280,500       บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ   จ านวน       160,500        บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม  ค่าเข้าปก
หนังสือค่าปรับปรุงระบบ  LAN ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บ 
บริการ จ้างเหมาจัดท าแบบพิมพ์บันทึกตรวจยึดจับกุม  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ี
ราชการ ค่าจา้งเหมาดูแล พฒันาเวป็ไซค(์website) ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหนา้ท่ี     ท่ี
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลงั)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2559เร่ือง
หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจา้งแรงงาน ใหถื้อ
ปฏิบติัตามกฎหมาย  ดงัน้ี 

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 
2) พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารงานคลงั)   

      รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

     ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน         50,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัรของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการหรือเขา้รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิ
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)   

 



      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน         10,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสารยานพาหนะ เคร่ืองขยายเสียง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ให้กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไปงานบริหารงานคลงั)  

     โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีรายได ้  
       จ านวน        60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ภาษีรายได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ .2550 (ปรากฏในแผนงานบ ริห ารงานทั่วไป  งานบ ริหารงาน
คลงั)  สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั
ท่ี 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง   ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.3/
ว 462  ลงวนัท่ี  29 กุมภาพันธ์ 2551  เร่ืองการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 148 ล าดบัท่ี 1)        

ค่าวัสด ุ       รวม       83,000 บาท 

     วสัดุส านกังาน     จ านวน       40,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชีแบบพิมพ์  ส่ิ งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก  ตรา
ยาง กุญแจ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) น ้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกับค่า
วสัดุ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)     

     วสัดุคอมพิวเตอร์     จ านวน                      40,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกขอ้มูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเน่ือง  ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัดุ รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา



ทรัพยสิ์นให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ และรายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)     

     วสัดุอ่ืน ๆ      จ านวน            3,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุมิเตอร์น ้ า – ไฟ ตะแกรงกนัสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หวัวาลว์ปด – เปิดแก๊ส ฯลฯ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั)   

  

งบลงทุน      รวม                       10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์      รวม          10,000         บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์   จ านวน          10,000         บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสารยานพาหนะ เคร่ืองขยายเสียง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ใหก้ลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป)            
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน รวม         183,000 บาท
งบด าเนินงาน      รวม         158,000 บาท
ค่าใช้สอย      รวม         148,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน         148,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท  าส่ิงของต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม  ค่าเข้าปก
หนังสือค่าปรับปรุงระบบ  LAN ค่าติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศ  ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ จา้งเหมาจดัท าแบบพิมพบ์นัทึกตรวจยึดจบักุม  ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ี
ราชการ ค่าจา้งเหมาดูแล พฒันาเว็ปไซค์(website) ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีท่ี
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)  เป็นไปตาม 

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ การ
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ดงัน้ี 

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 
2)  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541 

ค่าวัสด ุ       รวม         10,000    บาท 

     วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์   จ านวน                             10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล  ส าลี  ถุงมือ น ้ ายา
ต่าง ๆ  หลอดแกว้ เคมีภณัฑ์ เวชภณัฑ ์ฯลฯ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิ.ย. พ.ศ.2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)    

 

 

 

 



งบเงินอุดหนุน      รวม        25,000 บาท
เงินอุดหนุน      รวม        25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

     โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนยป้์องกัน
และปราบปรามยาเสพติด อ าเภอสันก าแพง   จ านวน        25,000 บาท 

 เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงในการด าเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอสัน
ก าแพงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 170 ล าดบัท่ี 1) 
      

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  รวม        240,000     บาท
งบด าเนินงาน      รวม        160,000 บาท
ค่าตอบแทน      รวม          50,000 บาท 

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน      50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล
คณะกรรมการประเมินผลความช านาญผลงานทางวิชาการของพนกังานเทศบาลผูข้อรับการประเมิน
เพื่อเล่ือนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหาร
และต าแหน่งผูมี้ประสบการณ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการคดัเลือกพนกังาน
และลูกจา้งของ อปท. (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)  

 

 

 

 

 

 

    



ค่าใช้สอย      รวม       65,000 บาท
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

     ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน        20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัรของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งเทศบาล ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งผู ้บริหารท้องถ่ิน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และผูมี้สิทธ์ิเบิกจ่ายตามกฎหมาย ฯลฯ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  หรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา หรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 

     โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า จ านวน       30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสาร
ประกอบ การฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ินห้า
ปี พ.ศ.2561-2565  หนา้ 142 ล าดบัท่ี 1 )  

     โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั จ านวน      10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานตามโครงการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคญั โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัสถานท่ี ค่า
เช่าเต็นท ์โต๊ะ เกา้อ้ี พดัลมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้า
ปี พ.ศ. 2561 - 2565หนา้ 143 ล าดบัท่ี 3)  

     โครงการเพิ่มศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร) จ านวน       5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานตามโครงการเพิ่มศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน   
(อปพร) โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสถานท่ี ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ของท่ีระลึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. 2561 -2565 หนา้ 143 ล าดบัท่ี 4 ) 

 



ค่าวัสด ุ       รวม          45,000 บาท        

     วสัดุก่อสร้าง      จ านวน          20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างเช่นไม้ ปูนซิเมนต์ กระเบ้ืองทราย ค้อน ตะปู อิฐ หิน เหล็ก ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)      

     วสัดุเคร่ืองแต่งกาย     จ านวน         15,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบติังาน เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง เส้ือชูชีพ ชุดดบัเพลิง หมวก
ดับ เพ ลิ ง  ถุ ง มื อดับ เพ ลิ ง  รอง เท้ าดับ เพ ลิ ง  รองเท้ าบู๊ ท  และวัส ดุ เค ร่ือ งแต่ งก าย อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)      

     วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง     จ านวน         10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น ถงัดบัเพลิง น ้ายาเคมีดบัเพลิง ค่าเติมเคมีดบัเพลิง ท่อดูดน ้า ท่อ
ส่งน ้า หวัฉีดน ้าดบัเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)   
          

งบลงทุน      รวม        80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์      รวม        80,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           

     วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน        80,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต์ (จ านวน 3 เคร่ือง) โดยมี
คุณลกัษณะดงัน้ี ระบบ VHF/FM ขนาดก าลงัส่ง 5 วตัต์ ประกอบดว้ย ตวัเคร่ือง แท่นชาร์จแบตเตอร่ี 
เสายาง เหล็กพบั  และจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ี ขนาด 10 วตัต์ โดยมี
คุณลกัษณะดงัน้ี ระบบ VHF/FM ขนาดก าลงัส่ง 10 วตัต ์ประกอบดว้ย ตวัเคร่ือง ,เพาเวอร์ซัพพลาย ,
ไมโครโฟน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เดือน มกราคม2561) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 225 

  

 



แผนงานการศึกษา           

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา   รวม   1,665,260 บาท
งบบุคลากร      รวม   1,585,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,585,260 บาท     
เงินเดือนพนกังาน     จ านวน   1,174,860 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานเทศบาล ของกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบบัท่ี5) ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559"(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    จ านวน     386,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง ของกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  โดยแบ่งเป็นพนกังานจา้ง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือนตามประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เร่ืองหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ
ค่าจา้ง (ฉบบัท่ี4) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน       24,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของผูบ้ริหารต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาลและค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอ่ืน ๆ โดยค านวณ ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือนประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม)พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2559(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

 

 

 

 

 

           



งบด าเนินงาน      รวม       75,000 บาท
ค่าใช้สอย      รวม       35,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน       10,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม  ค่าเข้าปก
หนังสือค่าปรับปรุงระบบ  LAN ค่าติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศ  ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ จา้งเหมาจดัท าแบบพิมพบ์นัทึกตรวจยึดจบักุม  ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ี
ราชการ ค่าจา้งเหมาดูแล พฒันาเว็ปไซค์(website) ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีท่ี
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  เป็นไปตาม 

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑก์าร
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจา้งแรงงาน ใหถื้อปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ดงัน้ี 

1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 
2)  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541  

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

     ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน       20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัร ของพนกังานเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเขา้รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิ
ตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนด ฯลฯ         

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน         5,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร  ยานพาหนะ  เค ร่ืองขยาย เสี ยง  ท่ี ดินและ ส่ิ งก่อส ร้าง  ฯลฯ  ให้ กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)         
      

 



ค่าวัสด ุ       รวม       40,000 บาท 

     วสัดุส านกังาน     จ านวน       10,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพต่์าง ๆ น ้าด่ืม เพื่อใชส้ าหรับ
เจา้หนา้ท่ี เด็กนกัเรียน และประชาชนผูม้าติดต่อราชการ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)          

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน         20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบนัทึกเสียง ป้ายโฆษณา รูปสีหรือขาวด า ท่ีได้
จากการลา้ง อดั ขยาย ฯลฯ เพื่อใชส้ าหรับกองการศึกษาฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   

     วสัดุคอมพิวเตอร์     จ านวน       10,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเน่ือง
จอคอมพิวเตอร์เคร่ืองส ารองไฟ ฯลฯ เพื่อใชส้ าหรับกองการศึกษาฯ” (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
       

งบลงทุน      รวม         5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์      รวม         5,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์   จ านวน         5,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ครุภณัฑ์   ท่ีช ารุดเสียหาย จ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ในกิจการของเทศบาลต าบลห้วยทราย ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิ.ย. 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

 

 

 

 

         



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม   4,610,319 บาท
งบบุคลากร      รวม   1,916,819 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,916,819 บาท           

      เงินเดือนพนกังาน     จ านวน   1,341,659 บาท 

 เพื่ อ จ่าย เป็นค่ าเงิน เดือน  ครูศูน ย์พัฒน าเด็ ก เล็กจ านวน  5 อัตรา    ถื อป ฏิบั ติตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลง
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)      

     เงินวิทยฐานะ     จ านวน           84,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของขา้ราชการครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ะหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุนส าหรับการ
จัด ก าร ศึ กษ าภ าคบั งคับ  ห นั ง สื อ ด่ วน ท่ี สุ ด  ท่ี  มท  0808.2/ว 3886 ล งวัน ท่ี  28 มิ ถุ น ายน
2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)       

     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    จ านวน     467,160 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งเทศบาล ให้แก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไปศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(คนงานทัว่ไป) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.4/
ว  1875 ลงวัน ท่ี  21 มิถุนายน  2561 ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบป ระม าณ  พ .ศ .2562 เงิน อุดห นุ นทั่ ว ไปสนับส นุนศูน ย์พัฒ น าเด็ ก เล็ ก  หนั ง สื อ ด่ วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน       24,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวส าหรับพนกังานจา้งเทศบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
เรี ยน ก ารส อน ฯ  ถื อป ฏิ บั ติ ต ามห นั ง สื อ ก ระท รวงมห าด ไท ย  ท่ี  มท  0808.2/ว  3028 ล ง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.4/
ว  1875 ลงวัน ท่ี  21 มิถุนายน  2561 ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบป ระม าณ  พ .ศ .2562 เงิน อุดห นุ นทั่ ว ไปสนับส นุนศูน ย์พัฒ น าเด็ ก เล็ ก  หนั ง สื อ ด่ วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

งบด าเนินงาน      รวม   2,175,500 บาท
ค่าใช้สอย      รวม   1,630,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน      300,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก ค่าก าจดัส่ิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ยกเวน้ค่าเช่าบา้น) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าจา้งแรงงาน  ฯลฯกรณีจา้งเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบติัตาม
หนงัสือสังการ  ดงัน้ี 

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559  เร่ืองหลกัเกณฑก์าร
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจา้งแรงงาน  ให้ถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ดงัน้ี 

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 
2) พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541 

 

 

             



รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

     ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน      30,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัร ของพนกังานเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเขา้รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิ
ตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนด ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)     

     โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ   จ านวน      50,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังานตามโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเคร่ืองเสียง ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์และป้ายโครงการ ค่าพิธีการ ค่าอาหาร ค่าน ้ าด่ืม ค่าซ้ือของรางวลั ค่าอุปกรณ์ใน
การแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  พ.ศ.2561 –
 2565 หนา้115 ล าดบัท่ี 1)       

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน   1,200,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองแสะ  

     1. โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองแสะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนอง
แสะ จ านวน 65 คนคนละ 20 บาท 245 วนั เป็นเงิน 318,500 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.
2561-2565 หนา้   116    ล าดบัท่ี 3 

     2. โครงการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับเด็กประถมวยั จ านวน 65 คน คนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 110,500 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้   117    ล าดบัท่ี 5 

     3. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 400 บาท เป็น
เงิน 27,950 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้  120  ล าดบัท่ี 13 

 

 



     4. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายโครงการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้งเหมารถ ค่าน ้ า
ด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนพฒันาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 123  ล าดับ
ท่ี 18 

     5. โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วสัดุ/อุปกรณ์ในการปลูก
ดอกไม ้อุปกรณ์ท าช่อดอกมะลิ ช่อดอกมะลิ เละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯปรากฏในแผนพฒันาหา้
ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้  121     ล าดบัท่ี 15 

     6. โครงการสนบัสนุนเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 300 บาท เป็น
เงิน 19,900 บาทปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้  119     ล าดบัท่ี  11 

     7. โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน 13,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้  118     ล าดบัท่ี  9 

     8. โครงการสนบัสนุนหนงัสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน 13,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้  117     ล าดบัท่ี  7 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ไอทีเฉลมิพระเกยีรติฯ บ้านล้านตอง  

     1. โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บา้นลา้นตอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนอง
แสะ จ านวน 65 คน คนละ 20 บาท 245 วนั เป็นเงิน 318,500 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.
2561-2565 หนา้   116    ล าดบัท่ี 4 

     2. โครงการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน ส าหรับเด็กประถมวยั จ านวน 65 คน คนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 110,500 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้  117    ล าดบัท่ี  6 



     3. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 400 บาท เป็น
เงิน 27,950 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้   121    ล าดบัท่ี  14 

     4. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใชจ่้ายโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้งเหมารถ ค่าน ้า
ด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 123  ล าดบัท่ี 19 

     5. โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวนัแม่แห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วสัดุ/อุปกรณ์ในการปลูก
ดอกไม ้อุปกรณ์ท าช่อดอกมะลิ ช่อดอกมะลิ เละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯปรากฏในแผนพฒันาหา้
ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้   122    ล าดบัท่ี  16 

     6. โครงการสนบัสนุนเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 300 บาท เป็น
เงิน 19,900 บาทปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้    120   ล าดบัท่ี  12 

     7. โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน 13,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้   119    ล าดบัท่ี 10 

     8. โครงการสนบัสนุนหนงัสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 65 คน คนละ 200 บาท เป็น
เงิน 13,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้   118    ล าดบัท่ี  8 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน          50,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะ เคร่ืองขยายเสียง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ใหก้ลบัมาใชง้านได้
ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)      

 

 



  ค่าวัสด ุ     รวม    545,500  บาท 

     วสัดุงานบา้นงานครัว    จ านวน        20,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไมก้วาด ถงัขยะ น ้ ายาลา้งจาน ไมถู้พื้น ถว้ย จาน ชาม
ชอ้นส้อม แกว้น ้า น ้าด่ืม ฯลฯ เพื่อใชส้ าหรับกองการศึกษาฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

     ค่าอาหารเสริม (นม)    จ านวน    475,500  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียน (สพฐ) โรงเรียนวดัลา้นตอง
จ านวน 56 คน ถือปฏิบติัตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2561เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 หนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว
3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

     วสัดุก่อสร้าง      จ านวน       50,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างเช่นไม้ ปูนซิเมนต์ กระเบ้ืองทราย ค้อน ตะปู อิฐ หิน เหล็ก ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248   ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)       
      

 

 

 

 

 

 



งบเงินอุดหนุน      รวม     518,000 บาท
เงินอุดหนุน      รวม     518,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

     โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนวดัลา้นตองตามโครงการ"อดเปร้ียวไวกิ้นหวานจ านวน    30,000       บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอดเปร้ียวไวกิ้นหวาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ีระลึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา้ 171 ล าดบัท่ี 2 

     โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัลา้นตอง จ านวน     488,000 บาท 

 เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวนั จ านวน 122 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วนั เป็นเงิน 488,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 – 2565 หนา้ 173 ล าดบัท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข     

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข   รวม               1,043,000       บาท 
งบด าเนินงาน      รวม               1,043,000      บาท 
ค่าใช้สอย      รวม               1,043,000       บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         

      โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบยัง่ยนื  จ านวน        5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมตามโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบยัง่ยืน โดยจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ีระลึก ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒันาท้องถ่ินห้า
ปี พ.ศ.2561 -2565  หนา้ 166ล าดบัท่ี 1)  

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน ้ าเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบกิจการเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    จ านวน         13,000       บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจดัการน ้ าเสียจาก
ครัวเรือนและสถานประกอบกิจการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยจ่ายเป็นบ ารุงสถานท่ี ค่าวสัดุสาธิต
การท าสารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. 2561-2565 หนา้ 166 ล าดบัท่ี 2)    

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน           1,000,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาการจดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาล  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   

     รายจ่ายอ่ืน ๆ เช่นค่าจา้งตรวจค่ามาตรฐานน ้า  จ านวน            5,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยัน ้ าเสีย ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่างๆ ของเทศบาลต าบล
ห้วยทราย ตามหนังสือ มท0808.2/ว1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 



รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        

     ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน        20,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัร ของพนกังานเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเขา้รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิ
ตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนด ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)     
    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม       331,000           บาท
งบด าเนินงาน      รวม       151,000       บาท 
ค่าใช้สอย      รวม       121,000       บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ          

     โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว ์ตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารยพ์ลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขติัยราชนารี  
       จ านวน             10,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว ์ (ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขติัยราชนารี) โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าด าเนินการจา้งเหมา
ส ารวจขอ้มูลจ านวนประชากรสัตวแ์ละค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้112 ล าดบัท่ี 9)  

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน     10,000         บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ค่าเขา้ปก
หนงัสือค่าปรับปรุงระบบ LAN ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ค่าจา้งส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ จา้งเหมาจดัท าแบบพิมพบ์นัทึกตรวจยึดจบักุม ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ี
ราชการ ค่าจา้งเหมาดูแล พฒันาเวป็ไซค ์(website) ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหนา้ท่ีท่ี
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  เป็นไปตามหนงัสือ



กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจา้งแรงงาน ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมาย  ดงัน้ี  
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 
2)  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร ปศุสัตวป์ระจ าหมู่บา้น จ านวน        3,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร ปศุสัตวป์ระจ าหมู่บา้นโดยจ่าย
เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.
2561-2565หนา้ 110 ล าดบัท่ี 5)          

      โครงการรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อและโรคท่ีเกิดตามฤดูกาล จ านวน    50,000      บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อและโรคท่ีเกิดตามฤดูกาล  โดยจ่ายเป็นค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัผสมน ้ ายาพ่นหมอกควนั ค่าน ้ ายาพ่นหมอกควนัก าจดัลูกน ้ าและยุงลาย ค่า
ทรายอะเบท ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ี
ระลึก  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ  ท่ีจ าเป็น  ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565  หนา้ 110 ล าดบัท่ี 4)   

     โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้(การป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้) ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารยพ์ลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขติัยราชนารีจ านวน     48,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ (การป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้) ตามพระปณิธาน ศาสตราจารยพ์ลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวร
ขติัยราชนารี  โดยจ่ายเป็นค่าวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ และอุปกรณ์ในการฉีดฯค่าวสัดุอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ (ปรากฎตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้111 ล าดบัท่ี 8) 

 

 



ค่าวัสด ุ       รวม           30,000        บาท 

     วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์   จ านวน          30,000        บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น วสัดุและอุปกรณ์การแพทย์ ยาเวชภณัฑ์ น ้ ายาก าจดั
กล่ิน น ้ ายาฆ่าแมลงวนั หมดัเห็บ ไซริงคเ์ขม็ฉีดยา สารเคมีก าจดัลูกน ้ายงุลาย ยาพ่น ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) 

งบเงินอุดหนุน      รวม         180,000      บาท 
เงินอุดหนุน      รวม         180,000      บาท
เงินอุดหนุนเอกชน           

     โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคในทอ้งถ่ินจ านวน      20,000    บ า ท
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคในทอ้งถ่ิน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบ ารุงสถานท่ี และเช่าสถานท่ี ค่าวสัดุ อุปกรณ์การอบรม หรือ
รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 181 ล าดบัท่ี 7) 

 

โครงการส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริสาธารณสุข 8  หมู่บ้าน 
จ านวน    160,000  บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-8 หมู่บ้านละ 20,000 บาทเพ่ือด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นแม่ตาด หมู่ท่ี 1 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นแม่ตาด หมู่ท่ี 1 

 

 



หมู่ท่ี 2 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นหนองแสะ หมู่ท่ี 2 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นหนองแสะ  หมู่ท่ี 2 

หมู่ท่ี 3 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นลา้นตอง  หมู่ท่ี 3 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นลา้นตอง  หมู่ท่ี 3 

หมู่ท่ี 4 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นสันเขา้แคบกลาง  หมู่ท่ี 4 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นสันเขา้แคบกลาง หมู่ท่ี 4 

หมู่ท่ี 5 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นหมอ้ หมู่ท่ี 5 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นหมอ้  หมู่ท่ี 5 

หมู่ท่ี 6 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นดอยซิว หมู่ท่ี 6 
2.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี ของสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขติันราชนารี (กิจกรรมการตรวจวดัระดบัสารเคมีในเลือดของ
ประชาชน) บา้นดอยซิวหมู่ท่ี 6 

หมู่ท่ี 7 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นป่าตึงหมู่ท่ี 7 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นป่าตึง  หมู่ท่ี 7 

 



หมู่ท่ี 8 

1.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นหว้ยทราย  หมู่ท่ี 8 
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นหว้ยทราย  หมู่ท่ี 8ตามหนงัสือสั่งการ หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี  มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562  เร่ืองซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 174 ล าดบัท่ี 1)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



แผนงานเคหะและชุมชน           

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน   รวม   2,052,960 บาท
งบบุคลากร      รวม   1,691,760     บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,691,760 บาท 

     เงินเดือนพนกังาน     จ านวน   1,529,760      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่ง และ
อตัราท่ี ก.ท.ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวดัเชียงใหม่  เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี5) ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   

     เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       42,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่างและวิศวะกรท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง และมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากบั อตัรา
เงินประจ าต าแหน่งท่ีไดรั้บอยู่อตัราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน  12 เดือน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่   เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลเทศบาล (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   

     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง    จ านวน     108,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้ง ของกองช่าง โดยจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกิจ โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกับอตัราค่าจา้ง
และการให้ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าจา้ง (ฉบบัท่ี4)  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน)    

     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง    จ านวน       12,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง ของกองช่าง โดยค านวณ  ตั้ งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัเชียงใหม่   เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม. 2558 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  

 



งบด าเนินงาน      รวม     301,200      บาท
ค่าตอบแทน      รวม     149,200      บาท 

     ค่าเช่าบา้น      จ านวน     120,000           บาท 

เพื่ อ จ่ายเป็นค่าเช่ าบ้าน  ให้แ ก่  พนักงานเทศบาล  ซ่ึ งมี สิท ธิ เบิกค่ าเช่ าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2559 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน       29,200     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และผูบ้ริหารท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัส ดิการเก่ี ยวกับการศึกษาบุ ตรพนักงานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ค่าใช้สอย      รวม     107,000      บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    จ านวน        77,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าส่ิงของต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม  ค่าเข้าปก
หนังสือค่าปรับปรุงระบบ  LAN ค่าติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศ  ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ จา้งเหมาจดัท าแบบพิมพบ์นัทึกตรวจยึดจบักุม  ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยัสถานท่ี
ราชการ ค่าจา้งเหมาดูแล พฒันาเว็ปไซค์(website) ค่าจา้งเหมาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีท่ี
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  เป็นไปตาม 

1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีจา้งแรงงาน ใหถื้อปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ดงัน้ี 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน 
2)  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  พ.ศ. 2541 

 

 

         



รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

      ค่าเดินทางไปราชการ     จ านวน            20,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจกัร ของพนกังานเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเขา้รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2555 และแกไ้ขเพิ่มเติม ถึง ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน          10,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีช ารุดเสียหาย  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสารยานพาหนะ เคร่ืองขยายเสียง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ให้กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ(ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน)        
     

ค่าวัสด ุ       รวม         45,000      บาท 

     วสัดุส านกังาน     จ านวน         20,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น ค่าวารสาร หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ ระเบียบกฎหมายต่างๆ กระดาษ
ปากกาดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพต่์างๆฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)    

     วสัดุคอมพิวเตอร์     จ านวน          20,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  ค่าวารสาร  หนังสือพิมพ์ หนังสือ  ระเบียบกฎหมายต่างๆ
กระดาษ ปากกาดินสอ ยางลบ ส่ิงพิมพต่์างๆฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   

     วสัดุอ่ืน ๆ      จ านวน           5,000     บาท 

 เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าว ัส ดุ มิ เตอ ร์น ้ า  – ไฟ  ตะแกรงกันส วะ  หั ว เช่ื อมแก๊ ส  หั ววาล์ วปด  – เปิ ด
แก๊ส ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)         
      

  

 



งบลงทุน      รวม            60,000    บาท
ค่าครุภัณฑ์      รวม            10,000    บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์   จ านวน            10,000    บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ และปรับปรุงครุภณัฑต์่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     รวม            50,000     บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง  

     ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
       จ านวน                 50,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 
2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

งานไฟฟ้าถนน      รวม                 2,067,000     บาท
งบด าเนินงาน      รวม                    190,000     บาท
ค่าใช้สอย      รวม                      40,000     บาท     
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน                      40,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็นการจา้งเหมา
ทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ใหจ่้ายจากค่าใชส้อย  ส่วนกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
ผูด้  าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเองใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี    
(1)  ค่าจา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่้ายจากค่าใชส้อย 
(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใชใ้นการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหจ่้ายจากค่าวสัดุตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 



ค่าวัสด ุ       รวม                  150,000     บาท 

     วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ     จ านวน                    50,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟเหลืองพร้อมขา และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งป๊ัมอดัฉีดแรงดนัสูง (Max.Pressure bar)120 บาร์/1,750 psi ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

     วสัดุก่อสร้าง      จ านวน                   100,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น เหล็กเส้น ตะปู สี ท่อระบายน ้ า เทปวดัระยะ สแตน
เลส แบบหล่อคอนกรีต เทปวดัระยะไฟเบอร์กลาส ปูนซีเมนต์ หิน ทราย สว่านไฟฟ้าใช้มือบิดหัว
สว่านเพื่อเปล่ียนดอกแทนการใช้ดอกจ าปา เล่ือยจิกซอร์ปรับรอบ ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้ 450W น ้ าหนัก
สุทธิ 1.9 กก.(4.2 ปอนด)์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)    

งบลงทุน      รวม                1,877,000    บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     รวม                1,877,000    บาท   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค          

     โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 3 หมู่ 8 จ านวน                   220,000    บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ  ซอย 3 บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 8 ต าบลห้วย
ท ราย  อ า เภ อสั น ก าแพ ง  จังห วัด เชี ย งให ม่   ผิ ว จราจรก ว้าง  4.00 เม ตร  ยาว  108.00 เม ต ร 
หนา 0.15 เมตร  มีพื้ น ท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  432.00 ตารางเมตร  พร้อมเสริมไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้วยทราย  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
ปรากฏ ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้า 83 ล าดับท่ี 42 (สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
จงัหวดัท่ี 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การ ลงทุน สู่สากล  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม)   

 

 

 



     โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนขา้งประปาหมู่บา้น-ถนนบา้นไร่พฒันา หมู่ท่ี 5 บา้นหมอ้ 
       จ านวน                    220,000    บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณถนนข้างประปาหมู่บ้าน - ถนนบ้านไร่
พัฒนา  หมู่ ท่ี  5 บ้านหม้อ   ต าบลห้วยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัด เชียงใหม่   ผิวจราจร
กว้าง  3.00 เมตรยาว  144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 432.00 ตาราง
เมตร  และไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.10 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้วย
ทราย  ปรากฏ  ในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ล าดับ ท่ี  25(สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การส่งเส ริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การ  ลงทุน  สู่
สากล   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม)      

     โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต (Overlay) ซอย 4 หมู่ 1 จ านวน    220,000 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 4 หมู่ 1 ต าบลห้วย
ทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตรยาว 178.00 เมตรหนา 0.05 เมตรมี
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้วยทราย ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้า 92  ล าดับท่ี 55 (สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จงัหวดั
ท่ี 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การ ลงทุน สู่สากล  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม)          

     โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิด ซอย11 หมู่ 6   
       จ านวน       220,000    บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมฝาปิด ซอย 11 หมู่ 6 ต าบล
ห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดกวา้ง 0.30  เมตรลึก 0.30 เมตรยาว 100 เมตร
พร้อมฝาปิดรางระบายน ้ า ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้วยทรายปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ห้าปี  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 78  ล าดับท่ี  32(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี  2   การส่งเสริม
การเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า การลงทุน  สู่สากล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม) 

 



     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 1 หมู่ท่ี 7 จ านวน          52,000     บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วย
ทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร จ านวน 13 ท่อน พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  2 บ่อ  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้วยทรายปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 80 ล าดับท่ี 37(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวดั
ท่ี 2   การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม)          

     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั ซอย3 หมู่ท่ี 3  

จ านวน        220,000   บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่
ท่ี  3 ต าบลห้วยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 เมตร
จ านวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 5 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหว้ย
ทรายปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  63  ล าดับท่ี  7 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่
สากล   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม)        

     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั ซอย5 หมู่ท่ี 2  

จ านวน       220,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 5 หมู่
ท่ี  2 ต าบลห้วยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร
จ านวน 166 ท่อนพร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 15 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ห้วยทรายปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า   93 ล าดบัท่ี 57 (สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่
สากล   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม)     
  



    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั ซอยหลงับา้นนางฟองค า อุดค า หมู่ท่ี 4
       จ านวน               220,000       บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพกั ซอยหลงับา้น
นางฟองค า  อุดค า  หมู่ ท่ี  4 ต าบลห้ วยท ราย  อ า เภอสั น ก าแพ ง  จังห วัด เชี ยงใหม่   ขน าด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตรจ านวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 6 บ่อ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลห้วยทรายปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้69 ล าดบั
ท่ี 17 (สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2   การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การ
ลงทุน สู่สากล  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม)   

     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั บริเวณขา้งบา้น  นายดวงทิพย ์ ชติัรัตน์     
หมู่ท่ี 7      จ านวน     185,000        บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณข้าง
บ้าน  นายดวงทิพย์ ขัติรัตน์  หมู่ ท่ี  7 ต าบลห้วยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่   ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง0.80 เมตรจ านวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  5 บ่อ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลห้วยทรายปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้81  ล าดบั
ท่ี 38 (สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2   การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินคา้ชุมชน การคา้ การ
ลงทุน สู่สากล  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัท่ี 1 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม)  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน      100,000      บาท 

 รายจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่นการ
ปรับปรุงการต่อเติมหรือการดดัแปลงซ่อมแซม ถนนคสล ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อาคารส่ิงก่อสร้าง
ต่ า งๆ แล ะ ระบ บ ป ระป า ท่ี เป็ น ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง เท ศบ าล ต าบ ลห้ ว ยท ร าย  ต าม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ีมท0808.2/ว7120 ลงวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
      

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม   210,000      บาท
งบด าเนินงาน      รวม     60,000      บาท
ค่าใช้สอย      รวม     60,000     บาท
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

     โครงการแข่งขนัอาหารพื้นเมือง   จ านวน      30,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการแข่งขนัอาหารพื้นเมือง โดยจ่ายเป็นค่าจดัสถานท่ี ค่า
ป้ายโครงการค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  ค่าวตัถุดิบ เงินรางวลัในการแข่งขัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ค่าเอกสารและค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ(ปรากฎในแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 133 ล าดบัท่ี 2 ) 

     โครงการจดันิทรรศการแสดงสินคา้ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จ านวน     20,000      บาท 

 เพื่อจ่ายด าเนินการจดังานตามโครงการจดันิทรรศการแสดงสินคา้ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยจ่าย
เป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัแข่งขนั  ค่าใบประกาศนียบตัร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน  ค่า
สถานท่ีค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  พ.ศ.2561 -
 2565 หนา้ 133 ล าดบัท่ี 1) 

     โครงการอบรมคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส จ านวน     10,000        บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมโครงการอบรมคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส   โดยจ่ายเป็น
ค่าวตัถุดิบในการท าทองมว้น ค่าเช่าสถานท่ี ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ของท่ีระลึก  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ  ท่ี
จ าเป็น ฯลฯ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 133 ล าดบัท่ี 3 ) 

 

 

 



งบเงินอุดหนุน      รวม   150,000  บาท
เงินอุดหนุน      รวม   150,000  บาท
เงินอุดหนุนเอกชน          

     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นดอยซิว หมู่ท่ี 6  
       จ านวน       5,000  บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5) 

     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นป่าตึง หมู่ท่ี 7  
       จ านวน               5,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184ล าดบัท่ี 5 ) 

     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นแม่ตาด หมู่ท่ี 1  
       จ านวน                  5,000      บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5)  

 

 



     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นลา้นตอง หมู่ท่ี 3  
       จ านวน        5,000 บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5) 

     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นสันขา้วแคบกลาง หมู่ท่ี  4
       จ านวน        5,000       บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5) 

     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น บา้นหมอ้ หมู่ท่ี 5  
       จ านวน         5,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5) 

     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้นบา้นหนองแสะ หมู่ท่ี 2 
       จ านวน         5,000    บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5) 



     โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้นบา้นหว้ยทราย หมู่ท่ี 8 
       จ านวน         5,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ป ระจ าห มู่ บ้ าน  ได้แ ก่  (ค่ าอะไห ล่  ค่ าแรง ซ่ อม  ค่ าส ายไฟ  ค่ าวัส ดุ  ฯลฯ )  ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4335 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น/ชุมชน(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561-2565 หนา้ 184 ล าดบัท่ี 5) 

     โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารงานของกลุ่มคณะกรรมการพฒันาสตรีหมู่บา้นต าบลหว้ย
ทราย (กพสม.)      จ านวน                10,000      บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านต าบลห้วยทราย  เพื่อด าเนินการตามโครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การบริหารงานของกลุ่มคณะกรรมการพฒันาสตรีหมู่บา้นต าบลหว้ยทราย โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี
จ าเป็น  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้182 ล าดบัท่ี 1) 

     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผูสู้งอายตุ าบลหว้ยทราย จ านวน               20,000    บาท 

เงินอุดหนุนกลุ่มผูสู้งอายุต าบลห้วยทรายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผูสู้งอายุต าบลห้วยทราย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าเชา้เคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง ค่าเขา้รูปเล่ม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์(เช่น กาว กรรไกร ธูป กระดาษแข็ง กระดาษสี ริบบิ้น กระดาศสาไมไ้ผ่ เล่ือย คอ้น ส่ิว มีด
เหลา สว่าน เชือกฟาง ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา้ 182 ล าดบัท่ี 2)     

     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหนองแสะจ านวน      10,000     บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บ้านหมู่ ท่ี  2 บ้านหนองแสะ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184 ล าดบัท่ี 6 



      โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 บา้นลา้นตองจ านวน      10,000      บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บ้านหมู่ ท่ี  3 บ้านล้านตอง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184 ล าดบัท่ี 6 

     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นสันขา้วแคบกลางจ านวน     10,000     บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บา้นหมู่ท่ี 4 บา้นสันเขา้แคบกลาง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184  ล าดบัท่ี 6 

     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นหมอ้ จ านวน       10,000      บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บา้นหมู่ท่ี 5 บา้นหมอ้ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184  ล าดบัท่ี 6 

     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นดอยซิวจ านวน     10,000    บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บ้านหมู่ ท่ี  6 บ้านดอยซิว  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184  ล าดบัท่ี 6 

 

 



     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นป่าตึง จ านวน       10,000      บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บา้นหมู่ท่ี 7 บา้นป่าตึง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเค ร่ืองด่ิม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184  ล าดบัท่ี 6 

     โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นหว้ยทรายจ านวน      10,000     บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บ้านหมู่ ท่ี  8 บ้านห้วยทราย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 184  ล าดบัท่ี 6 

      โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้นหมู่ท่ี 1 บา้นแม่ตาดจ านวน    10,000      บาท 

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 เพื่อด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บ้านหมู่ ท่ี  1 บ้านแม่ตาด  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ิม และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559(ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565หนา้ 184  ล าดบัท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกฬีาและนันทนาการ     รวม       40,000    บาท
งบด าเนินงาน      รวม       40,000    บาท
ค่าวัสด ุ       รวม       40,000    บาท 

     วสัดุกีฬา      จ านวน       40,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่นห่วงยางฟุตบอล ลูกปิงปอง ตะกร้อ ลูกบาส 
ไมแ้ทนนิส นกหวีด  นวมนาฬิกาจบัเวลา ฯลฯเป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม       490,000    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม       200,000   บาท 
ค่าใช้สอย      รวม       200,000 บาท 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

     โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญัของชาติและวนัส าคญัทางศาสนา จ านวน                 10,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานตามโครงการจดักิจกรรมวนัส าคัญของชาติและวนัส าคัญทาง
ศาสนาประจ าต าบลห้วยทราย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ดงัน้ี  ค่าใชจ่้ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผูท่ี้เชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวตัถุประสงค์  ได้แก่
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจดังาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดังาน  รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์
เคร่ืองเสียง เตน้ท ์เวที  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั
หรืออ่ืนๆ  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานท่ี  ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้ าประปา โทรทศัน์รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันได้แก่



ค่าตอบแทน กรรมการตดัสินค่าโล่ หรือถว้ยรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวดหรือการแข่งขนัเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวลัท่ีมอบให้ผูช้นะการประกวดหรือแข่งขนั  ค่าจา้งเหมาจดั
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทศัน์ และส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทศัน์ ค่าจา้ง
เหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  ตาม
พระราชบญัญติัและระเบียบ ดงัน้ี  

1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและ

การส่ งนัก กีฬ าเข้า ร่วมการแข่ งขัน กีฬ าขององค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ . 2559 
ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 138  ล าดบัท่ี 7 

     โครงการจดังานประเพณียีเ่ป็ง    จ านวน        10,000     บาท 

เพื่ อ จ่ายเป็นค่ าใช้ จ่ายต่างๆ  ในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณียี่ เป็ ง  เช่น  ค่ าป้ าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่าโคมไฟประดับ ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง ค่าขวดน ้ ามันเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
จ าเป็น ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 – 2565 หนา้ 137 ล าดบัท่ี 3)    
  

     โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัวิสาขบูชาต าบลหว้ยทราย จ านวน          10,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัวิสาขบูชาต าบลห้วย
ทราย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าธงชาติ ธงศาสนา ธงพระปรมาภิไธย(ธงบรมราชาภิเษก) ค่าจ้างท า
เคร่ืองสักการะค่าตอบแทนการแสดงกลองสะบดัชยั  ค่าน ้ าด่ืม ค่าน ้ าแข็ง ค่าวสัดุอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 – 2565  หนา้ 137 ล าดบัท่ี 5)   

      โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานตแ์ละรดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุ จ านวน     150,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดังานตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน ้ าด าหัว
ผูสู้งอายุ เช่น ค่าสถานท่ี ค่าพิธีการ ค่าป้าย ค่าวสัดุอุปกรณ์จดักิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถ่ิน ค่า
เคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนการแสดงศิลปะพื้นบา้น ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมา
ท าอาหารกลางวนั  ค่าตอบแทนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าตอบแทนวิทยากรเสวนาภูมิปัญญา



ทอ้งถ่ิน ค่าน ้ าด่ืม ค่าน ้ าแข็ง ค่าวสัดุภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 – 2565  หนา้ 139)       

     โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาต าบลหว้ยทราย จ านวน       20,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดังานตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาต าบลห้วย
ทราย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ค่าดอกไม้ตกแต่ง ค่าวสัดุ อุปกรณ์  การหล่อ
เทียน  ค่าสังฆทาน  ค่าน ้ า ค่าน ้ าแข็ง ค่าวัสดุอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 – 2565  หนา้ 138 ล าดบัท่ี 6 )   

           

งบเงินอุดหนุน      รวม             290,000    บาท 
เงินอุดหนุน      รวม             290,000    บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

     โครงการกิจกรรมวนัส าคญัของชาติและวนัส าคญัทางศาสนา จ านวน    15,000     บาท 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงตามโครงการกิจกรรมวนัส าคญัของชาติและวนัส าคญัทาง
ศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการกิจกรรมวนัส าคญัของชาติ
และวนัส าคญัทางศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น ค่าสังฆทาน ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ค่า
วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตามโครงการ ค่าพิธีทางศาสนาค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ เป็นตน้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 185 ล าดบัท่ี 2) 

     โครงการงานไมด้อกไมป้ระดบัจงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน       35,000     บาท 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงตามโครงการมหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับจงัหวดั
เชียงใหม่ประจ าปี 2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมงานไมด้อกไมป้ระดบั  จงัหวดั
เชียงใหม่ประจ าปี  2563 เช่น  ค่าจัดตกแต่งขบวนรถ  ค่าวัสดุดอกไม้  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็นตลอดโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 -
 2565 หนา้ 185 ล าดบัท่ี 1) 

 



 

     โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานตว์นัป๋ีใหม่เมือง อ าเภอสันก าแพงและจงัหวดัเชียงใหม่ 
        จ านวน      10,000    บาท 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงตามโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์วนัป๋ีใหม่
เมือง อ าเภอสันก าแพงและจงัหวดัเชียงใหม่  ประจ าปีพ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประเพณีวนัสงกรานต์ ประจ าปี 2563 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจดัสถานท่ี ค่าสังฆทาน ค่าวสัดุ
อุปกรณ์   ท่ีจ าเป็นตามโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 187 ล าดบัท่ี 5) 

     โครงการสืบสานงานศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและของดีสันก าแพงจ านวน     70,000     บาท 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงตามโครงการสืบสานงานศิลปะ  วฒันธรรม ประเพณีและ
ของดีสันก าแพง  ประจ าปี  พ.ศ.2563 เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีและของดีอ าเภอสันก าแพง เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงาน   ค่าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์
และค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 186 ล าดบัท่ี 3) 

เงินอุดหนุนเอกชน           

     โครงกาประเพณีสรงน ้าพระธาตุ หมู่ท่ี 7  จ านวน       10,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 7 ตามโครงการประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
ตกแต่งและจัดสถานท่ี  ค่าเช้าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น  พ .ศ .2559 (ป ราก ฎ ใน แ ผ น พั ฒ น าท้ อ ง ถ่ิ น  พ .ศ .2561-
2565 หนา้ 188 ล าดบัท่ี 10) 

     โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หมู่ท่ี 8  จ านวน       10,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 8 ตามโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าสมนาคุฯวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารว่างและเคื่องด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและจัดสถานท่ี  ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน  อุปกรณ์
ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน



อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 -
 2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 14) 

     โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 1  จ านวน         10,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 1 ตามโครงการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าสมนาคุฯวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวนั ค่าอาหารว่างและเคื่องด่ืม  ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและจัดสถานท่ี  ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน  อุปกรณ์
ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.2561 -
 2565 หนา้ 189 ล าดบัท่ี 12) 

     โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม หมู่ท่ี 4  จ านวน      20,000       บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 4 ตามโครงการประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
ตกแต่งและจัดสถานท่ี  ค่าเช้าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ .2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง ถ่ินห้ าปี  พ .ศ .2561 -
 2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 13) 

     โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ หมู่ท่ี 2  จ านวน       10,000   บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 2 ตามโครงการประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
ตกแต่งและจัดสถานท่ี  ค่าเช้าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้187 ล าดบั
ท่ี 6) 

     โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ หมู่ท่ี 3  จ านวน       10,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 3 ตามโครงการประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
ตกแต่งและจัดสถานท่ี  ค่าเช้าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้187 ล าดบั
ท่ี 7 )   



 

 

     โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุ หมู่ท่ี 5  จ านวน        20,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 5 ตามโครงการประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
ตกแต่งและจัดสถานท่ี  ค่าเช้าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้188 ล าดบั
ท่ี 8 )    

     โครงการประเพณีสรงน ้าพระธาตุหมู่ท่ี 6  จ านวน       10,000    บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 6 ตามโครงการประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย เช่น ค่า
ตกแต่งและจัดสถานท่ี  ค่าเช้าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้188 ล าดบั
ท่ี 9) 

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 1 บา้นแม่ตาดจ านวน      5,000    บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)    

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 2 บา้นหนองแสะ จ านวน     5,000    บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)   



 

   

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 3 บา้นลา้นตอง จ านวน    5,000  บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัสดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)  

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 4 บา้นสันเขา้แคบกลางจ านวน   5,000     บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15) 

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 6 บา้นดอยซิวจ านวน    5,000     บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)  

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 7 บา้นป่าตึง จ านวน   5,000     บาท 

 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559(ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)   



 

    

     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 8 บา้นหว้ยทรายจ านวน  5,000    บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)     

     โครงการอบรมธรรมสัญจร หมู่ท่ี 3  บา้นลา้นตองจ านวน    20,000     บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ 3 บา้นลา้นตอง ตามโครงการอบรมธรรมสัญจรหมู่ท่ี 3 บา้นลา้น
ตอง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธรรมสัญจร  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าเคร่ืองเสียง ค่าวิทยากร ค่าอาหารค ่า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 191 ล าดบัท่ี 16) 

 

     โครงกาส่งเสริมรประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 5 บา้นหมอ้ จ านวน     5,000    บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ค่าโคมไฟประดบั ค่า
วัส ดุในการจัดประดับตกแต่งและค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี จ าเป็นและเก่ียวข้อง  ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้ 190 ล าดบัท่ี 15)     
        

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร           

งานส่งเสริมการเกษตร     รวม        20,000     บาท 
งบด าเนินงาน      รวม        20,000     บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม        20,000     บาท 

     วสัดุการเกษตร     จ านวน               20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช  ต้นไม้   พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ปุ๋ ย สารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช วสัดุเคร่ืองปลูกต่างๆ วสัดุเพาะช า ผา้ใบหรือผา้พลาสติก ฯลฯ เพื่อใช้ใน
กิจการของเทศบาลต าบลห้วยทราย   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      
       

งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้    รวม   100,000     บาท
งบด าเนินงาน      รวม     50,000     บาท
ค่าใช้สอย      รวม     50,000    บาท
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

     โครงการรณรงคก์ าจดัวชัพืชและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติคืนชีวิตสู่ผืนป่าและแหล่งน ้า  
       จ านวน    50,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการรณรงค์ก าจดัวชัพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คืนชีวิตสู่ผืนป่าและแหล่งน ้ า ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์การก าจดัวชัพืช ค่าจดัซ้ือจดัจา้งพนัธุ์พืช  ตน้ไม ้  พนัธุ์
ไมด้อกไมป้ระดบัปุ๋ ย สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช วสัดุเคร่ืองมือต่างๆ วสัดุเพาะช า ผา้ใบหรือผา้
พลาสติก ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลห้วยทราย  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.6/2 ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2562หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้อ ง ถ่ิน  ท่ี  มท 0810.3/ว1470 ล งวัน ท่ี  24 กรกฎ าคม  พ .ศ . 2560กระท รวงมห าดไท ย  ด่ วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็น
วสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
หา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 163 ล าดบัท่ี 2) 

 



งบเงินอุดหนุน      รวม   50,000     บาท
เงินอุดหนุน      รวม   50,000     บาท
เงินอุดหนุนเอกชน           

     โครงการบริหารจดัการน ้า ต าบลหว้ยทราย  จ านวน   50,000     บาท 

 อุดหนุนกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน โซน 2/2 (คลองผาแตกช่วงกลาง)ตามโครงการบริหาร
จดัการน ้ าต าบลห้วยทรายเพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการบริหารจดัการน ้ าภายในต าบลห้วยทราย
เก่ียวกับการเกษตร   เช่น  ค่าจ้างแรงงาน   ค่าวสัดุเช้ือเพลิง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา้192 ล าดบัท่ี 1)  
            

แผนงานงบกลาง           

งบกลาง       รวม   15,997,781     บาท
งบกลาง       รวม   15,997,781     บาท
งบกลาง       รวม   15,997,781     บาท 

     ค่าช าระหน้ีเงินตน้     จ านวน               50,053    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเงินต้นตามสัญญากู้เงินโครงการก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลห้วย
ทราย เลขท่ี 1639/82/2559 ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559ตามพระราชบญัญติั และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี   

1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี  มท0808.3/ว4715 ลงวนัท่ี23 พฤศจิกายน 2544  เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการขอกูเ้งินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมืองพทัยา  
3)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 298 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2559 เร่ือง

การจดัส่งรายงานการเงินและแนวทางการกูย้มืเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 



     ค่าช าระดอกเบ้ีย     จ านวน     146,738 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ียตามสัญญากูเ้งินโครงการก่อสร้างส านกังานเทศบาลต าบลหว้ยทราย  ตาม
พระราชบญัญติั  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี  

1) พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.3/ว 4715ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน  2544  เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการขอกูเ้งินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมืองพทัยา  
3)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 298 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2559  เร่ือง

การจดัส่งรายงานการเงินและแนวทางการกูย้มืเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม   จ านวน   200,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอตัราร้อยละ   5  ของ
ค่าจา้งท่ีเทศบาลจะตอ้งจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบ้ียประกนัสังคมของพนักงานจา้ง และผูดู้แลเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ตามพระราชบญัญติั  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 

1) พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0809.5/ว9  ลงวนัท่ี  22 มกราคม 2557

เร่ืองการจ่ายเบ้ียประกนัสังคมของพนกังานจา้ง 
3) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวนัท่ี 10กรกฎาคม 2557

เร่ืองประกาศก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง      (ฉบบัท่ี3)  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2560  เร่ือง

ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1326 ลงวนัท่ี 4กรกฎาคม 
2560 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุน
ทัว่ไปส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวสัดิการส าหรับขา้ราชการครู
ผูดู้แลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกนัสังคมส าหรับพนกังานจา้ง 

6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว4172 ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม
2561 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 130 ล าดบัท่ี 2) 
 
 



     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ านวน       6,000    บาท 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นทุน
ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจา้งแทนนายจา้ง เม่ือลูกจา้งประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่
ความตาย(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี  พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 131 ล าดบัท่ี 4) 

     เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ     จ านวน          12,000,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูอ้าย ุ ตามระเบียบและหนงัสือสั่งการดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลง
วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 146 ลง
วนัท่ี 23 มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนทัว่ไปเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคน
พิการ และผูป่้วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
5)หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 130 ล าดบัท่ี 1) 

     เบ้ียยงัชีพคนพิการ     จ านวน    2,131,200     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนงัสือสั่งการดงัน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์ร



ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559   
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2556เร่ือง
ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลง
วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559   
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.6/ว146 ลง
วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เร่ือง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนทัว่ไปเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคน
พิการ และผูป่้วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
7) หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 130 ล าดบัท่ี 1) 

     เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์     จ านวน     114,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูป่้วยเอดส์  ตามบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร  ตามระเบียบและ
หนงัสือสั่งการดงัน้ี 

1) กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 และ ขอ้ 17   

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน
2560 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561เงินอุดหนุน
ทัว่ไป ส าหรับสนบัสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  

3) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน  2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 130 ล าดบัท่ี 1) 

 

 



     ส ารองจ่าย      จ านวน   225,270     บาท 

 เพื่อส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พื่อใชจ่้ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น   และในการช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนและจงัหวดัท่ีประสบสาธารณภยั  ตามพระราชบญัญติัและหนงัสือสั่งการ   ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667   ลงวนัท่ี  12  มีนาคม 2545
เร่ือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
3)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  ลงวนัท่ี  10  ตุลาคม 2554   เร่ืองการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และน ้าลน้ตล่ิง 
4)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215 ลงวนัท่ี 6  มิถุนายน 2559  เร่ือง  ซกัซอ้ม
แนวทางการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
5)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลงวนัท่ี 13 มกราคม 2558 
เร่ืองการเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัหนาว  
6)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว4515  ลงวนัท่ี  11  สิงหาคม  2558
เร่ือง  การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาป้องกนัอุทกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั   น ้าป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม 
7)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 843  ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2559
เร่ืองการเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 
8)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน
2558 เร่ือง การเตรียมความพร้อมเพื่อจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ประจ าปี 2559 
9)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358  ลงวนัท่ี 29  ตุลาคม 2553 
10)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลง
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
ช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและจงัหวดัท่ีประสบสาธารณภยัตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
11)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2989ลงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2560
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



รายจ่ายตามข้อผูกพนั          

     เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลหว้ยทราย จ านวน               150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัเทศบาลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศ และหนงัสือสั่ง
การ  ดงัน้ี 
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
สนบัสนุนขององคก์ารบริหารจงัหวดั  เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
2)  ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท0891.3/ว1263 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557   
6)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201 ลงวนัท่ี  30  มิถุนายน
2553  เร่ือง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199  ลง
วนัท่ี10 พฤศจิกายน 2552  เร่ือง การด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
8)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมท 0891.3/ว 1514 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม  2554   
9)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 1202  ลง
วนัท่ี 17 กรกฎาคม  2557 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทัว่ไป : ส าหรับสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ และการสนบัสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายท่ีเป็นภาระผกูพนั(การสบทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ) 
10) หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 131 ล าดบัท่ี 5) 

 

 



      เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจ านวน   38,520     บาท 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0313.4/ว 3889 ลงวนัท่ี  29 พฤศจิกายน  พ.ศ.2538 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ.
2561 - 2565 หนา้ 132 ล าดบัท่ี 6)        

     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน           436,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) ตามพระราชบญัญติั
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 2  ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป (ยกเวน้พนัธบตัร  เงินกู ้ เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  ตามพระราชบญัญติั  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2546   
3) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว24 ลง
วนัท่ี 21 กรกฎาคม  2559  เร่ือง  ซกัซอ้มการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว29 ลง
วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท0808.5/ว3466 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ.2561 - 2565 หนา้ 130 ล าดบัท่ี 3) 

 

 


