
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสันมะเค็ด

อําเภอ พาน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 63,229,789 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,652,400 บาท
งบบุคลากร รวม 8,842,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520.-บาท เพือจ่ายเป็น
   -เงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท เป็น
เงิน  331,200 บาท 
   -เงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  2  คน เดือนละ 15,180 บาท/คน
 เป็นเงิน 364,320 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
ทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000
.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงิน
  -ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000บาท เป็น
เงิน 48,000 บาท      
  -ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก เทศมนตรี เดือนละ 3,000
 บาท/คน เป็นเงิน 72,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000.-บาท เพือ
จ่ายเป็นเงิน
   -ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   เดือนละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 48,000 บาท 
   -ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท/คน  เป็น
เงิน 72,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 198,720.-บาท เพือจ่ายเป็น
    -ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือนละ 9,660 บาท  เป็น
เงิน 115,920 บาท     
    -ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรีเดือนละ 6,900 บาท เป็น
เงิน 82,800 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
  (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 1,490,400.- บาท  เพือจ่าย
เป็น
     -ค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท   เป็น
เงิน 182,160 บาท      
     -รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040
 บาท  
     - สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท  เป็นเงิน  1,159,200
 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,218,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,163,720 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,163,720.- บาท เพือจ่ายเป็น
-เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 14 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี เงินเพิมตามคุณวุฒิ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล  รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันฯ หัวหน้าฝ่ายธุรการ  นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณ
สุข เจ้าหน้าทีนโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน  นิติกร  เจ้าพนักงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงาน
ธุรการ  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท
(2)  เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
     -เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  ระดับ กลาง  เดือนละ 7,000 บาท 
และเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 
     -เงินประจําตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เดือนละ 3,500 บาท 
     -หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
เดือนละ 1,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัว
ไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,600,600 บาท
(3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,600,600.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 13  อัตรา เป็นเงิน 1,600,600 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 147,840 บาท
 (4)  เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 147,840.- บาท เพือจ่าย
เป็น เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  13 อัตรา เป็นเงิน 147,840 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 4,663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 793,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน จํานวน  70,000.-บาท 
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตามทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด และผู้ที  ปฏิบัติราชการอืนอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลทําตาม
เกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง จํานวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
ทัวไป
    -เพือ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานของเทศบาล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
(2) ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000.-บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
(3)  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ในกรณีทีมีความจําเป็นหรือมีงานเร่งด่วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน จํานวน  210,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ
บ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระราคาบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที3) พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 473,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  473,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 2,780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน 2,100,000 .- บาท
       - จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมา
ทําปฏิทิน ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าทําเล่มเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างยามรักษาการณ์ ค่าจ้างเหมา
สํารวจความพึงพอใจ ฯลฯ จํานวน 200,000.- บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
       - จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน เพือช่วยปฏิบัติงานทีจําเป็นในเทศบาลตําบล
สันมะเค็ด  จํานวน 700,000 .-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป
       -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
จํานวน 1,200,000 .- บาท เพือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมา
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลสันมะเค็ด (ตามแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า   9   ลําดับที  3    )   ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
(2)  รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
(2.1) ค่ารับรอง หรือค่าเลียงรับรอง            
(2.1.1) จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังจ่าย
ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   เงินกู้  เงินจ่ายขาดสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ จํานวน  30,000.- บาท 
(2.1.2) จ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือที มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28  ก.ค. 2548 จํานวน  30,000
.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระ
บรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงค์

จํานวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระ
บรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ  ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง  จัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองและกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวเนือง  เพือถวายป็นพระราชกุศลและ
ราชสักการะ (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ลําดับที 6
 ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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- ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสี
เขียว จํานวน   10,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว  ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1/2560 หน้า 37 ลําดับที 4) ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน   
จํานวน  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่า
อาหารและค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง  ในการจัดทําแผนชุมชนจัดเวทีประชาคม เพือนําข้อมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาและจัดทํางบประมาณของเทศบาล(ตามแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 97 ลําดับที 17  ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของเทศบาล
ตําบลสันมะเค็ด

จํานวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของเทศบาล
ตําบลสันมะเค็ด จํานวน 50,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด และทัศนะศึกษาดู
งาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  103 ลําดับที 4
 ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าทีของสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสันมะเค็ด

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าทีของ
สมาชิกสภา เทศบาลตําบลสันมะเค็ด จํานวน   20,000.- บาท เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสัน
มะเค็ด (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1/2560หน้า 37 ลําดับที 2) ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2561
 จํานวน 30,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปี 2561 ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและค่า
อาหารว่างเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายสําหรับเจ้าหน้าทีและประชาชนตําบลสัน
มะเค็ด

จํานวน 20,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายสําหรับเจ้าหน้าทีและประชาชนตําบล
สันมะเค็ด  จํานวน 20,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
กฎหมายสําหรับเจ้าหน้าทีและประชาชน ตําบลสันมะเค็ด ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 1/2560 หน้า 37 ลําดับที 1
 ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพตามการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจําปี 2561

จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพตามการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจําปี 2561
 จํานวน 20,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์   ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับ
ที 1/2560   หน้า 37  ลําดับที 6 ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริหรือพระราชเสาวนีย์ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริหรือพระราชเสาวนีย์ 
จํานวน  50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าสมทบค่าไฟฟ้าโครงการสูบนํา
พลังงานไฟฟ้าตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้าน
ใหม่ท่าเรือ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 1/2560 หน้า 40 ลําดับที 1 )ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน  250,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่า ลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล ทังในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3 พ.ศ
.2559) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับการดําเนินการเลือกตังในระดับต่าง ๆ ที เทศบาลตําบลสันมะ
เค็ดได้รับการประสานและสังการให้ดําเนินการในส่วนเกียวข้อง ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน  50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นรายจ่าย
เพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานไดตาม
ปกติ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครือง
เขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ปากกา  ดินสอ   และ
วัสดุสํานักงานอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าซือหลอด
ไฟฟ้า  โคมไฟ  บาลาส  สตาร์ทเตอร์  เสาวิทยุ  แบตเตอรีวิทยุ สาย
ไฟ  ปลักไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติ
งาน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000.- บาท เพือใช้จ่ายเป็นค่า
ซือ แปรง ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  ชุดกาแฟ  นํายาล้างห้อง
นํา ผ้า ห่ม  หมอน  มุ้ง  ผ้าม่านกันแดดกรองแสง จัดซือนําดืม กาแฟ วัสดุ
อืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง  จํานวน 20,000.- บาท เพือใช้จ่ายเป็นค่าซือก๊อกนํา  ท่อพีวี
ชี  ปูน  กระสอบ   ทราย  กระเบือง  สังกะสี  และวัสดุก่อสร้างอืนๆ ทีเกียว
ข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัว
ไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน  30,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ซือ อะไหล่รถยนต์  อะไหล่รถจักรยานยนต์และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน  300,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือ
นํามันเชือเพลิง  นํามันเครือง  นํามันหล่อลืน  และวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืนอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าชือวัสดุการ
เกษตร เช่น ค่าจัดชือสารเคมีกําจัดหนูออกฤทธิเร็ว (ชิงฟอสไซด์)  นํายา
กําจัดศัตรูพืช นํายาตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน   10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือรูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ผ้าเขียน
ป้าย  กระดาษ  โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆที เกียวข้องในการปฏิบัติ
งาน ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าชือวัสดุ อาทิ
เช่น ถุงมือ รองเท้า เสือสะท้อนแสง ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน     30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสงแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมต่าง ๆและอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุอืน ๆ จํานวน     20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที
ไม่เข้าลักษณะประเภท และวิธีการงบประมาณ  เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน   400,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหาร
งานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
ค่านําประปา จํานวน    20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน  50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน
ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  ค่าเช่าวงจร ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าเช่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่า
ธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่า
สือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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งบลงทุน รวม 146,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- กล้องถ่ายรูป จํานวน 25,000 บาท
- กล้องถ่ายรูป  จํานวน 1 เครือง  ตังไว้ จํานวน  25,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป คุณลักษณะ
- เป็นกล้องชนิด เลนส์กล้องสะท้อนแสงแบบเลนส์เดียว
- ความละเอียดไม่ตํากว่า 24 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  พร้อมสายสะพายกล้อง
เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ซือตามราคาท้องตลาด) (ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลําดับที 19 ) ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป   

- เครืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
- เครืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์  จํานวน 1 เครือง  ตังไว้จํานวน 33,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560
คุณลักษณะ
-เป็นเครืองฉายภาพแบบเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
-ใช้ LPD panel หรือระบบ DLP
-ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพทีระดับ True
-ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 137 ลําดับที 49 ) ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท
- เครืองพิมพ์  จํานวน 2 เครือง  ตังไว้ จํานวน 8,600 บาท (ตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134  ลําดับที 16 ) เพือจ่ายเป็นค่า
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครืองๆละ 4,300 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําปี 2560
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป
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-เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครือง ตังไว้จํานวน 30,000 บาท ( ตาม
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลําดับที 10) เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 
 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ราคา 30,000 บาท 
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี 2560
คุณลักษณะพืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
 หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
    ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
    ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
   แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
   หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
      -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
      -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
      -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จํานวน  50,000.-บาท
เพือ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เครือง
จักรกล ครุภัณฑ์    ยานพาหนะ (OVERHAUL) ในความรับผิดชอบของ
สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,430,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,617,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,617,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,775,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,775,780.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญ 8 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี เงินเพิมตามคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองคลัง   หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานพัสดุ  2 อัตราเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
 - เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท 
 - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  เดือนละ 1,500 บาท 
 ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 709,460 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 709,460.- บาท เพือจ่ายเป็น
-เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   5  อัตรา ประกอบด้วย ผช
.จพง.พัสดุ 2 อัตรา ผช.จพพง.ธุรการ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช
.จพง.การเงินและบัญชี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
 -เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  5 อัตรา ประกอบด้วย 
ผช.จพง.พัสดุ 2 อัตรา ผช.จพพง.ธุรการ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช
.จพง.การเงินและบัญชี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 739,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน จํานวน  30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะ
กรรมการฯ ตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด และผู้ที  ปฏิบัติราชการอืนอัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลทําตามเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ ในกรณีทีมีความจําเป็นหรือมีงานเร่งด่วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๙ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน  156,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ
บ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระราคาบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม ( ฉบับที 3 ) พ.ศ.2559ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  13,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน 50,000 .- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาทําปฏิทิน ค่าจ้าง
เหมาทําของ ค่าทําเล่มเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯ
ลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
โครงการจัดทําแผนทีภาษี   จํานวน  200,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดซือจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดซือจัดจ้าง จํานวน 10,000
บาท    จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 50,000  บาท ประเภทค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา ตังไว้ จํานวน 50,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่า ลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของกองคลัง  ทังในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน 50,000 บาท ประเภทรายจ่ายเพือ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ จํานวน 50,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองอัดสําเนา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรายจ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่า  ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครือง
เขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ปากกา ดินสอ และวัสดุ
สํานักงานอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ซือ แปรง ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  ชุดกาแฟ  นํายา
ล้าง  ห้องนํา ผ้าห่ม  หมอน  มุ้ง  ผ้าม่านกันแดดกรองแสง นําดืม กาแฟ
วัสดุอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน   10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือรูป
สีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ผ้าเขียน
ป้าย  กระดาษ  โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆที เกียวข้องในการปฏิบัติ
งาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน     50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมต่าง ๆ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุอืน ๆ จํานวน     20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที
ไม่เข้าลักษณะประเภท และวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่า
ธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดซือดวงตราและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง
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งบลงทุน รวม 59,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ครุภัณฑ์สํานักงาน เคาน์เตอร์บริการ จํานวน 14,700 บาท
- ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ตังไว้จํานวน 14,700 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เคาน์เตอร์บริการ จํานวน 1  ชุด ประกอบด้วย
    -โต๊ะ ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
    -ตัวเข้ามุม ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 75
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว (เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
- ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังไว้ จํานวน   22,000 บาท  
ประมวลผลแบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 22,000 บาท  จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี 2560
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
  จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
 2 MBโดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี 
- เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
– มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดี
กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อย กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง
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-เครืองพิมพ์ชนิดDot matrix printer แบบแคร่ยาว จํานวน 23,000 บาท
-ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ตัง
ไว้ จํานวน 23,000.-บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
ยาว จํานวน 1 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี 2560
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
 - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอักษร ต่อวินาที
 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360x360 dpi 
– มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB - มีช่องเชือม
ต่อ (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
-โครงการอุดหนุน อบต.ม่วงคํา ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับ
สนุนโครงการการดําเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการ
จ้างของการบริหารส่วนท้องถิน ประจําปี 2561 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 326,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน จํานวน  100,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด และผู้ทีปฏิบัติราชการอืนอัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลทําตามเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าทํางานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคํา
สังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีความ
จําเป็นหรือมีงานเร่งด่วน  ตามหนังสือที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที  15 พฤษภาคม  2550 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัยทางถนน ประจําปี  2561 จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัยทางถนน ประจําปี  2561 จํานวน 20,000
.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยทางถนน ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 39 ลําดับที 3 ) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
เครือข่าย ประจําปี  2561

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
เครือข่าย ประจําปี  2561 จํานวน 20,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเครือ
ข่าย ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 39 ลําดับที 1 ) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารภัยในสถานศึกษา  
ประจําปี  2561

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารภัยในสถาน
ศึกษา  ประจําปี  2561 จํานวน 20,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารภัยแก่เยาวชน นักเรียนตําบลสันมะ
เค็ด  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 
หน้า 39 ลําดับที 4 ) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
ประจําปี 2561

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า ประจําปี 2561 จํานวน 20,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลําดับ
ที 5 ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน  50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นรายจ่าย
เพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ และทรัพย์สินอืนๆ ซึง
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วันทีพิมพ์ : 22/11/2561  10:55:11 หน้า : 17/44



งบลงทุน รวม 76,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,300 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
- ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 50,000.- บาท  เพือจัดซือครุภัณฑ์
เครืองดับเพลิง ดังนี 
    -หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 1 หัว จัดชือตามราคาท้องตลาด ตัง
ไว้ 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 47 ลําดับที 14 )
    -ท่อดูดนําดับเพลิง  จํานวน 1 เครือง  รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตังไว้  จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับ ที 1 หน้า 47 ลําดับที 13 )    
    -สายส่งนําดับเพลิง  จํานวน 1 เส้น รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตังไว้จํานวน 25,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 136 ลําดับที 39 ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน 
    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เครืองพิมพ์   ตังไว้   จํานวน4,300 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2560
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลําดับที 16)
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-เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์พีซี  ตังไว้  จํานวน 22,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 เครือง จัด
ซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2560
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
-เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) 
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
-มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134  ลําดับที 10)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 10,409,117 บาท
งบบุคลากร รวม 4,270,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,270,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,416,640 บาท
เงินเดือนฝ่ายประจํา  ตังไว้ จํานวน 2,416,640.- บาท เพือจ่ายเป็น
-เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 2 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี เงินเพิมตามคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองการศึกษา นัก
วิชาการศึกษา จํานวน  645,680 บาท
-เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหน่ง ครู คศ.1  6 อัตรา พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพิมตามคุณวุฒิ จํานวน  1,770,960
 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง ตังไว้ จํานวน 42,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
      -เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ  3,500
 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เงินวิทยฐานะชํานาญการ ตังไว้  จํานวน 42,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
 - เงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กกองการศึกษาที
มีสิทธิได้รับ 1 อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารการ
ศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,541,460 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้ จํานวน 1,541,460.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 10  อัตรา ประกอบ
ด้วย ผช.จพง.ธุรการ 1 อัตรา จํานวน 147,300 บาท ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 9
 อัตรา จํานวน 1,394,160 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,120 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตังไว้ จํานวน 228,120.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 9 อัตรา ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ เช่นเงินค่าครองชีพ
ชัวคราว รวมจํานวน  10 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 4,082,597 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- ค่าเช่าบ้าน ตังไว้ จํานวน  42,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่า
ซือบ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระราคาบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที3) พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารการศึกษา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 105,000 บาท
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ จํานวน  30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารการศึกษา
- ค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1  จํานวน 75,000
  บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก,ครู ค.ศ.1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานการศึกษา  

ค่าใช้สอย รวม 2,273,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 .- บาท จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าทําเล่ม
เอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานการศึกษา 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่า ลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ทังใน
ราชอาณาจักร  และนอกอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารการศึกษา

- โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจําป2ี561  ตัง
ไว้ จํานวน 10,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจําปี 2561   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป ( ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า44 ลําดับที 1 )

- โครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้  จํานวน 10,000
   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  เกียวกับการศึกษา  (ปรากฏ
ใน แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1
 หน้า 44 ลําดับที 3)
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- โครงการเพิมประสิทธิภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา ตัง
ไว้  จํานวน 30,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ประสิทธิภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา  (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 44ลําดับที 4 )

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2561   ตังไว้  จํานวน 20,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี  2561
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79 ลําดับที 5)

- โครงการสงเคราะห์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ยากไร้ จํานวน 792,000 บาท
โครงการสงเคราะห์นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ยากไร้ ตัง
ไว้ จํานวน 792,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์นัก
เรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กผู้ยากไร้ เช่น ค่าพาหนะ อุปกรณ์การเรียน เสือ
ผ้านักเรียน สมุด หนังสือ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียว
กับการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 45 ลําดับที 8

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ จํานวน 10,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการ
ศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 45 ลําดับที 6

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,221,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จํานวน 1,221,000
 บาท
    -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  906,500
  บาท เพือสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุดที มท 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0893.3/ว 1658 ลว 22 มี.ค. 2559   
    -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 314,500  บาท เพือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท
 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0893.3/ว1658   ลว 22 มี.ค. 2559 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา (ปรากฏใน แผนพัฒนาสี
ท้องถินปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 1 )
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- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2561 ตัง
ไว้ จํานวน 10,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป เกียวกับการศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 75 ลําดับที 9)

- โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2561
  ตังไว้ จํานวน 50,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2561 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลําดับที 3 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน  20,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นรายจ่าย
เพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานไดตาม
ปกติ  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษา ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป เกียวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 1,432,597 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครือง
เขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ปากกา  ดินสอ   และ
วัสดุสํานักงานอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป เกียวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 20,000.- บาท เพือใช้จ่ายเป็นค่า
ซือ แปรง ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  ชุดกาแฟ  นํายา  ล้าง
ห้องนํา ผ้าห่ม  หมอน  มุ้ง  ผ้าม่านกันแดดกรองแสง จัดซือนํา
ดืม กาแฟ วัสดุอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียว
กับการศึกษา
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,312,597 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัวค่าอาหารเสริม (นม) ตังไว้ จํานวน  1,312,597
   บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารเสริม (นม) 
    -เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลสันมะเค็ด เป็น
เงิน  354,497 บาท (จํานวนเด็กในศูนย์ฯ 185 คน  (185 คน X 7.37
 บาท X 260 วัน )
    -เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันมะเค็ด   ชันอนุบาล-ประถมศึกษา
ปีที 6  เป็นเงิน  958,100  บาท (จํานวนนักเรียน  500  คน    (500
 คน X 7.37  บาท X 260 วัน )
    -โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด จํานวนนักเรียน   52 คน     99,642.40
  บาท
    -โรงเรียนบ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 180 คน     344,916  บาท
    -โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม  จํานวนนักเรียน   72 คน    137,966.40
 บาท
    -โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จํานวนนักเรียน   97 คน   185,871.40  บาท
    -โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง จํานวนนักเรียน   99 คน 189,703.80
 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา ( ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 ลําดับที 2 )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000     บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือแอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ (รวม กํามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สําลีและผ้าพันแผล ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน   10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือรูป
สีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ผ้าเขียน
ป้าย  กระดาษ  โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพและ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน     30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมต่าง ๆ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุอืน ๆ จํานวน     20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที
ไม่เข้าลักษณะประเภท และวิธีการงบประมาณ  เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป เกียวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า  จํานวน   150,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับ
การศึกษา
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
ค่านําประปา จํานวน    30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ใน
กิจการของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป เกียวกับการศึกษา

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่า
สือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
ค่าเครืองพิมพ์   ตังไว้ จํานวน 4,300 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 4,300 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี 2560
  คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
  จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการ
ศึกษา  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลําดับ
ที 16 )
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-เครืองคอมพิวเตอร์พีซี จํานวน 22,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์พีซี  ตังไว้ จํานวน 22,000 บาท   เพือ จ่ายเป็น
-ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19 นิว) จํานวน  1 ชุดๆ ละ 22,000  บาท          
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
 และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
 ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
-เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) 
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
-มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา  ( ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลําดับที 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,030,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,030,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,030,000 บาท
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา (สพฐ.) ตังไว้ จํานวน 2,000,000.-  บาท   
เพือเป็นค่า สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา (สพฐ.) ในตําบลสันมะเค็ด  
    -โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด จํานวนนักเรียน   52 คน 208,000 บาท
    -โรงเรียนบ้านกล้วย          จํานวนนักเรียน 180 คน 720,000 บาท
    -โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม   จํานวนนักเรียน  72 คน  288,000 บาท
    -โรงเรียนบ้านสันต้นดู่       จํานวนนักเรียน  97 คน  388,000 บาท
    -โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกียง จํานวนนักเรียน  99 คน 396,000
 บาท   
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-256 หน้าที 111 ลําดับที 1  )  
-โครงการอุดหนุนโรงเรียนนครวิทยาคม จํานวน    30,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าโครงการอบรมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียน ตังไว้ 30,000
 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เกียวกับการศึกษา  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้าที 48 ลําดับที 1 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อในพืนทีตําบลสันมะเค็ด ประจําปี 
2561

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อในพืนทีตําบลสันมะ
เค็ด ประจําปี 2561  จํานวน  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการควบคุมโรคติดต่อในพืนทีตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 42     ลําดับ
ที 1 )   

- ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะตําบลสันมะเค็ด ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะตําบลสันมะเค็ด ประจําปี 2561
 จํานวน   30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการคัด
แยกขยะ ในพืนทีตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 91 ลําดับที  2 )   
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- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการอาหาร 
ประจําปี 2561

จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการ
อาหาร ประจําปี 2561 จํานวน    10,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานประกอบการอาหาร ในพืนทีตําบล
สันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 42 ลําดับ
ที 2 )   

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินและการบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินและการบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด จํานวน    20,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินและการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ สาธารณสุข ((ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 42  ลําดับที 3 )   

- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 
2561

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปี 2561 จํานวน    30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ในพืนทีตําบลสันมะ
เค็ด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า   80   ลําดับ
ที   4   )   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจําปี 2561 จํานวน    20,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่น ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 43
 ลําดับที 4  )   

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีตําบลสันมะเค็ด ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีตําบลสันมะเค็ด ประจําปี 2561
จํานวน    20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ศักยภาพสตรี ตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า 43 ลําดับที 1)   
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- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตําบลสันมะเค็ด ประจําปี 
2561

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตําบลสันมะ
เค็ด ประจําปี 2561 จํานวน    20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตําบลสันมะเค็ด ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า43
 ลําดับที 2 ) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสันมะเค็ดห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ประจําปี 2561
 จํานวน    20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสันมะเค็ด
ห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ตําบลสันมะเค็ด ( ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้า  43    ลําดับ
ที  3    )   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,714,152 บาท
งบบุคลากร รวม 1,344,352 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,344,352 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 774,100 บาท
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา รวม  774,100.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
    -เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 4 อัตรา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี เงินเพิมตามคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองช่าง หัว
หน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง นายช่างโยธา 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
         -เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง     เดือนละ 3,500 บาท 
         - หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง                  เดือนละ 1,500 บาท
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 471,540 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 471,540.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
 -เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3  อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,712 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,712.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
       -เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
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งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน จํานวน  50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะ
กรรมการฯ ตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด และผู้ทีปฏิบัติราชการอืนอัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลทําตามเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 10,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างกองช่าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีความจําเป็นหรือมีงานเร่งด่วน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน  50,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ
บ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระราคาบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที3) พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน 30,000 .- บาท จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาทําปฏิทิน ค่าจ้าง
เหมาทําของ ค่าทําเล่มเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลสันมะเค็ด จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลสันมะเค็ด ตังไว้ 10,000
 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการ
ประปา หมู่บ้านตําบลสันมะเค็ด

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการ
ประปา หมู่บ้านตําบลสันมะเค็ด ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่า
อาหารว่างเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน  30,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่า ลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของของพนักงาน
เทศบาล   และพนักงานจ้างของกองช่าง ทังในราชอาณาจักรและ
นอก อาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน  30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นรายจ่าย
เพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครือง
เขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ปากกา   ดินสอ   และ
วัสดุสํานักงานอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง  จํานวน  200,000.- บาท เพือใช้จ่ายเป็นค่าซือก๊อกนํา  ท่อ
ระบายนํา ท่อพีวีชี  ปูน  กระสอบ   ทราย  อิฐ กระเบือง   สังกะสี  และวัสดุ
ก่อสร้างอืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน  100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือ
นํามันเชือเพลิง  นํามันเครือง  นํามันหล่อลืน  และวัสดุยานพาหนะ เชือ
เพลิงและหล่อลืนอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานบริหาร งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน     40,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสงแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมต่าง ๆ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหาร งานทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
วัสดุอืน ๆ  จํานวน     100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ทีไม่เข้าลักษณะประเภท และวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 619,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
- ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 51,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสูบนําซับเมอร์ส จํานวน 2 เครือง แยกเป็น
    -ขนาด 2 แรง 2 เฟส จํานวน 1 เครืองๆละ 27,000
 บาท จํานวน 27,000 บาท
    -ขนาด 2 แรง 3 เฟส  จํานวน 1 เครืองๆละ 24,500
 บาท จํานวน 24,500 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน      

ครุภัณฑ์สํารวจ
- ครุภัณฑ์สํารวจ ล้อวัดระยะทาง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง คุณลักษณะ 
    -โครงทําด้วยโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน
    -เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร
    -ระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง อ่านค่าได้
ละเอียด 10 ซม. 
     -มีระบบเบรก ควบคุมทีมือจับ มีขาตังยันพืนทีขณะหยุดนิง 
     -สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ มีเข็มสําหรับชีจุดเริมต้นการ
วัด พร้อมถุงผ้าสะพาย สําหรับเก็บ
     -ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ซือตามราคาท้องตลาด) ปรากฏ
ในแผนงานบริงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสี (2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 1 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A 3  
          คุณลักษณะพืนฐาน
           -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
           -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
           -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
           -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
           -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
           -สามารถใช้ได้กับ A 3 , A 4, Letter, Legal , และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็นรายการนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ซือตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี (2561
-2564) เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 1 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 548,300 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 548,300 บาท
- ค่าบํารุงและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ตังไว้ 548,300 บาท เพือเป็น
รายจ่ายในการบํารุงและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท/ครัง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 858,750 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 858,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 858,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 98,750 บาท
- อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแม่อ้อ จํานวน   20,000.- บาท เพืออุดหนุน
การใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนชุมชนเข็มแข็งต่อต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2561 ตามหนังสือ ที ตช 0020.3(28)/1537 ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 108 ลําดับที 10)      
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน  จํานวน  78,750.- บาท เพืออุด
หนุนการใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีของอําเภอพาน ตาม
หนังสือ อําเภอพาน ที ชร 0618.1 /ว 5158 ลว 8 พฤศจิกายน 2559
 เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
งานรัฐพิธี
- พิธีเทิดพระเกียรติ เนืองในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (21 ต.ค.2560) จํานวน 1,500 บาท
- พิธีวันปิยมหาราช (23 ต.ค.2560) จํานวน 1,250 บาท
- พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2560
) จํานวน 3,125 บาท
- พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (18 ก.ค.2561) จํานวน 1,500 บาท
- พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร (28 ก.ค.2561) จํานวน 6,250 บาท
- พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพรมราชินนาถ และ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจําปี 2561 (12 ส.ค.2561) จํานวน 5,000
 บาท
งานประเพณีและวัฒนธรรม
- งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (ม.ค.-ก.พ. 2561) จํานวน 21,875 บาท
- งานพิธีสรงนําพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง (ขึน 15 คํา เดือน 4
) จํานวน 1,500 บาท
- งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง อําเภอพาน (เม.ย. 2561
) จํานวน 3,300 บาท
- งานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา (ก.ค.2561) จํานวน 14,950
 บาท
- งานของดีอําเภอพานประจําปี จํานวน 18,500 บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 118 ลําดับที 15 )      

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 760,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-19 ตําบลสันมะเค็ด โครงการ
เพิมศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านด้านการจัดทําแผนชุมชน  ทัง 19 หมู่
บ้าน จํานวน 380,000 บาท หมู่บ้านละ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 -
 2564 หน้า 114 ลําดับที 2 )   
- อุดหนุนการใช้จ่ายการอบรมตามโครงการของกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลสัน
มะเค็ด จํานวน 19 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท  จํานวน 380,000
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 114  ลําดับที 3 )   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 270,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท
-โครงการอุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตําบลสันมะ
เค็ด จํานวน    60,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนและเยาวชน ประจําปี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตําบลสันมะเค็ด ตัง
ไว้ 60,000  บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที  48
 ลําดับที 2  )
-โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกล้วย จํานวน    10,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าโครงการไตลือศึกษา ตังไว้ 10,000  บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 113 ลําดับ
ที 9 )

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 200,000 บาท
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-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านกล้วยทรายงาม
จํานวน    20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติดระหว่างหมู่บ้าน ตังไว้ 20,000  บาท ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 48
 ลําดับที 3 )
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านกล้วยทราย
งาม จํานวน    10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณี
พระธาตุผากัปป์และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามกฎหมายตังไว้ 10,000  บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที  115 ลําดับที 9 )
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-19 จํานวน    95,000
  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ทัง 19  หมู่
บ้าน 
หมู่บ้านละ 5,000 บาท และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามกฎหมาย  ตังไว้ 95,000  บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-256 หน้าที 114 ลําดับที 5  )
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านป่าแดง
งาม จํานวน    10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณี
พระบาทตากผ้าและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามกฎหมายตังไว้ 10,000  บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 116 ลําดับที 10 )
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 14 บ้านกล้วยใหม่
จํานวน    5,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีพระธาตุ
เขาแก้วและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
กฎหมายตังไว้ 5,000  บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 -2564 หน้าที 116 ลําดับที 11)
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านห้วยเครือ
บ้า จํานวน    5,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีบวง
สรวงขอฝนขุนนําห้วยเมียงและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายตังไว้ 5,000  บาท และปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 115 ลําดับ
ที 6 )
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านผาลาด 
จํานวน    5,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีสรงนํา
พระธาตุผาเต่าคําและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามกฎหมายตังไว้ 5,000  บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 115 ลําดับที 7 )
-โครงการอุดหนุนคณะกรรมการวัดกล้วยทรายงาม หมู่ที 12
  จํานวน    50,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการวัด
ตามกฎหมายตังไว้ 50,000  บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 48 ลําดับที 4)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,692,500 บาท
งบลงทุน รวม 5,692,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,692,500 บาท
ค่าถมดิน
- โครงการจ้างเหมาถมดินลูกรังคันลําเหมืองป่าตึง หมู่ที 9 บ้านใหม่ใน จํานวน 100,000 บาท
โครงการจ้างเหมาถมดินลูกรังคันลําเหมืองป่าตึง หมู่ที 9 บ้านใหม่
ใน จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถมดินลูกรังคันลํา
เหมืองป่าตึง หมู่ที 9 บ้านใหม่ใน ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  ปริมาณงาน คันลําเหมืองกว้าง 3.00 เมตร  สูง  1.50
 เมตร  ยาว 55.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
สันมะเค็ดกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
  เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที   35 ลําดับที 8)

อาคารต่าง ๆ
-โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ทีทําการเทศบาลตําบลสันมะ
เค็ด

จํานวน 500,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ทีทําการเทศบาลตําบลสัน
มะเค็ด  จํานวน 500,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ณ ทีทําการเทศบาลตําบลสันมะเค็ด โดย ปรับปรุงรัวและผนังกัน
ห้อง/ต่อเติมหลังคา/ต่อเติมห้องนําและห้องครัว รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
  เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1  หน้าที 36  ลําดับที 1

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที 15  บ้านสันตะเคียน จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที 15  บ้านสัน
ตะเคียน จํานวน   200,000 .-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎรสมทบ หมู่ที 15 บ้านสัน
ตะเคียน ซอย 13 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15
 เมตร และซอย 10 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนทีเทศบาลสันมะเค็ด
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 1  หน้าที 40  ลําดับที 14)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที  2  บ้านกว๋าวโท้ง จํานวน 88,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที  2  บ้านกว๋าวโท้ง
 จํานวน   88,000 .-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างถนน
คอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎรสมทบ หมู่ที  2  บ้านกว๋าวโท้ง ซอยบ้าน
นายเลิศ  พรมอ้าย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25
 เมตร หนา 0.15 เมตร , ซอยบ้านนายเรือนทอง กันจินะ ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร , ซอยหนอง
บัว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนทีเทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564   หน้าที 50 ลําดับที 86)
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที 3 บ้านสันนคร จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที 3 บ้านสันนคร จํานวน  200,000
 .-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงาน
ราษฎรสมทบ หมู่ที 3  ซอย 8/2 บ้านสันนคร ปริมาณงาน กว้าง 3.5
 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนทีเทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที 43 ลําดับที 37

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  หมู่ที 17 บ้านทุ่ง
ทองกวาว

จํานวน 128,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  หมู่ที 17 บ้านทุ่ง
ทองกวาว  จํานวน 128,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที 17 บ้านทุ่งทองกวาว    ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564  หน้าที 42  ลําดับที 32

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  หมู่ที 18 บ้านสันป่าสัก จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  หมู่ที 18 บ้านสันป่า
สัก  จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่ที 18 บ้านสันป่าสัก      ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 126.00 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 441.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564  หน้าที 53  ลําดับที 105

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 14 และซอย 22 หมู่ที 16 
บ้านกล้วยทรายทอง

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 14 และซอย 22 หมู่
ที 16 บ้านกล้วยทรายทอง จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที 16 บ้านกล้วยทราย
ทอง  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22.00
 เมตร หรือมพืนทีไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร 
  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 หมู่ที 16 บ้านกล้วยทราย
ทอง  ปริมาณงาน    ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  หนา 0.15
 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 374.50 ตาราง
เมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 48
 ลําดับที 71)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 5 หมู่ที 9 บ้านใหม่ใน จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 5 หมู่ที 9 บ้านใหม่
ใน จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5 หมู่ที 9 บ้านใหม่ใน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมพืนทีไม่น้อย
กว่า 441.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564  หน้าที 42  ลําดับที 24)
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกลางบ้าน หมู่ที 14 บ้าน
กล้วยใหม่

จํานวน 1,100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกลางบ้าน หมู่ที 14 บ้าน
กล้วยใหม่ จํานวน 1,100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน หมู่ที 14 บ้านกล้วยใหม่ ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 475.00 เมตร หรือมพืนทีไม่
น้อยกว่า 2,407.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 40  ลําดับที 11)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสันป่าก่อ หมู่ที 4 บ้านสัน
ต้นดู่

จํานวน 166,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสันป่าก่อ หมู่ที 4 บ้านสัน
ต้นดู่  จํานวน 166,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันป่าก่อ หมู่ที 4 บ้านสันต้นดู่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 89.00 เมตร หรือมพืนทีไม่น้อย
กว่า 356.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564    หน้าที 39  ลําดับที 5)

- โครงการก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว จุดบ่อทราย หมู่ที 3 บ้านสันนคร จํานวน 140,000 บาท
โครงการ ก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว จุดบ่อทราย หมู่ที 3 บ้านสัน
นคร  จํานวน 140,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที 3 บ้านสัน
นคร  ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบแปลนทีเทศบาล
สันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงาอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 35 ลําดับที 2 )

- โครงการก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที 3 บ้าน
สันนคร

จํานวน 148,000 บาท

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที 3
 บ้านสันนคร  จํานวน 148,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที 3 บ้านสัน
นคร  ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบแปลนทีเทศบาล
สันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 35 ลําดับที 1 )

- โครงการก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองสันต้นดู่ หมู่ที 3 บ้าน
สันนคร

จํานวน 148,000 บาท

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองสันต้นดู่ หมู่ที 3 บ้าน
สันนคร  จํานวน 148,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อ
สร้างท่อเหลียมชนิดทางเดียว ลําเหมืองสันต้นดู่ หมู่ที 3 บ้านสัน
นคร  ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที  45 ลําดับที 50 )
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- โครงการก่อสร้างฝายทดนํา ขนาดเล็ก หมู่ที 1 บ้านสันมะเค็ด จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างฝายทดนํา ขนาดเล็ก หมู่ที 1 บ้านสันมะ
เค็ด  จํานวน  200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างฝายทดนํา ขนาด
เล็ก หมู่ที 1 บ้านสันมะเค็ด  รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 148  ลําดับ
ที 59)

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู หมู่ที 14 บ้านกล้วยใหม่ จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู   หมู่ที 14 บ้านกล้วย
ใหม่ จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัว
ยู   หมู่ที 14 บ้านกล้วยใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 152  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที  35 ลําดับที 6

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู หมู่ที 19 บ้านสันป่าสักทอง จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู   หมู่ที 19 บ้านสันป่าสัก
ทอง จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัว
ยู   หมู่ที 19 บ้านสันป่าสักทอง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 152  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที 72 ลําดับที 258 

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู หมู่ที 2  บ้านกว๋าวโท้ง จํานวน 112,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู   หมู่ที 2  บ้านกว๋าวโท้ง
 จํานวน 112,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัวยู   หมู่ที 2
  บ้านกว๋าวโท้ง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว  68.00   เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลสันมะเค็ด
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้าที  49  ลําดับที  81)

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู หมู่ที 5  บ้านกล้วย จํานวน 220,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา รูปตัวยู   หมู่ที 5  บ้าน
กล้วย  จํานวน 220,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัว
ยู  หมู่ที 5  บ้านกล้วย  ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 139.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 36 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
สันมะเค็ด กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 หน้าที   62 ลําดับที 175)
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- โครงการก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัวยู หมู่ที 11 บ้านผาลาด จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัวยู   หมู่ที 11 บ้านผา
ลาด  จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํา รูปตัว
ยู   หมู่ที 11 บ้านผาลาดขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 149  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที  45 ลําดับที 55)

- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที 5  บ้านกล้วย จํานวน 80,000 บาท
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต   หมู่ที 5  บ้านกล้วย จํานวน  80,000
 .-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างลานคอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎร
สมทบ หมู่ที  5 บ้านกล้วย หน้าร้านค้าหมู่บ้าน ปริมาณงาน หนา 10
 เซนติเมตร มีพืนทีไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที
เทศบาลสันมะเค็ดกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564   เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 35 ลําดับที  7 )

- โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านสันนคร เชือม 
หมู่ที 7 บ้านใหม่ท่าเรือ

จํานวน 944,000 บาท

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก  หมู่ที 3 บ้านสัน
นคร เชือม หมู่ที 7 บ้านใหม่ท่าเรือ  จํานวน  944,000 .-  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก  หมู่ที 3 บ้านสัน
นคร เชือม หมู่ที 7 บ้านใหม่ท่าเรือ ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ปริมาณงาน ทางรถกว้าง 4.00 เมตร ทางเท้า 2 ข้างๆ ละ 0.50
     เมตร ยาว  12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ   เทศบาลสันมะเค็ด
กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 48
 ลําดับที 72 )

- โครงการงานก่อสร้างดาดคอนกรีต  หมู่ที 7 บ้านใหม่ท่าเรือ จํานวน 18,000 บาท
โครงการ งานก่อสร้างดาดคอนกรีต  หมู่ที 7 บ้านใหม่ท่า
เรือ  จํานวน 18,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตหมู่ที 7
 บ้านใหม่ท่าเรือ  ปริมาณงาน ดาดคอนกรีต 37.50 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
   หน้าที 43  ลําดับที 40)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 25,685,630 บาท
งบกลาง รวม 25,685,630 บาท
งบกลาง รวม 25,685,630 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,017,340 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น  จํานวน 2,017,340.-บาท
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระหนีเงินต้น สัญญาเงินกู้เลขที ก.5/2558
  โครงการถมดินสถานทีก่อสร้างสํานักงานเทศบาลตําบลสันมtเค็ด  ตัง
ไว้  จํานวน 77,840.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระหนีเงินต้น สัญญาเงินกู้เลขที ก.6/2558
  โครงการก่อสร้างรัว พร้อมป้ายชือเทศบาลตําบลสันมะเค็ด  ตัง
ไว้  จํานวน 127,100.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระหนีเงินต้น สัญญาเงินกู้เลขที ก.1/2559
  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด  ตัง
ไว้  จํานวน 1,490,000.- บาท
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระหนีเงินต้น สัญญาเงินกู้เลขที ร.10/2560
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด (เฟส
ที 1)  ตังไว้จํานวน 191,900.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระหนีเงินต้น สัญญาเงินกู้เลขที  ร.11/2560
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด (เฟส
ที 2) ตังไว้ จํานวน 130,500.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 549,685 บาท
ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 549,685.-บาท
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระดอกเบีย สัญญาเงินกู้เลขที ก.5/2558
 โครงการถมดินสถานทีก่อสร้างสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด  ตัง
ไว้  จํานวน 22,169.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระดอกเบีย สัญญาเงินกู้เลขที ก.6/2558
 โครงการก่อสร้างรัวพร้อมป้ายชือเทศบาลตําบลสันมะเค็ด ตัง
ไว้  จํานวน 34,076.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระดอกเบีย สัญญาเงินกู้เลขที ก.1/2559
  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะเค็ด  ตัง
ไว้  จํานวน 300,000.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระดอกเบีย สัญญาเงินกู้เลขที  ร.10/2560
 โครงการเพือปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะ
เค็ด (เฟสที 1)  ตังไว้ จํานวน115,140 .- บาท ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง
    -ประเภทค่าใช้จ่ายชําระดอกเบีย สัญญาเงินกู้เลขที ร.11/2560
 โครงการเพือปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะ
เค็ด (เฟสที 2)  ตังไว้ จํานวน 78,300 .-บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 232,025 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน  232,025.-บาท เพือจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก เทศบาล
ตําบลสันมะเค็ด ตามกฎหมายประกันสังคม ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,908,000 บาท
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่สูง
อายุ (เบียยังชีพผู้สูงอายุ) จํานวน 16,908,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุในตําบลสันมะเค็ด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้าที 83 ลําดับที 13) ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,074,400 บาท
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เบียยังชีพคนพิการ) จํานวน  4,074,400.-บาท เพือจ่ายเป็น
เบียยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพในตําบลสันมะเค็ด (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 83 ลําดับที 14) ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 540,000 บาท
- เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน   540,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้
ได้รับผลกระทบจากการติดเชือเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที 83 ลําดับที 15) ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
- สํารองจ่าย จํานวน      500,000.-บาท เพือไว้สําหรับเบิกจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในกรณีทีจําเป็น กรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 5
 ของงบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ 2559ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 347,580 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม  347,580.-บาท
   -เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาล
ตําบลสันมะเค็ด จํานวน 250,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบ
หลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติลงวันที 19  กุมภาพันธ์  2557 เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับ
สนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  พ.ศ.  2557   ข้อ 6
  องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติเพือ  จ่ายสบทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลสันมะเค็ด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
  -ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน  30,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล โดยจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทํา
ผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เพือจ่ายเป็นค่าเครืองหมาย
จราจร สัญญาณไฟ แผงกันจราจร ทาสีตีเส้นถนนและเครืองหมายทีใช้
เกียวกับกิจการจราจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
   -ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 37,580
.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ในอัตราร้อย
ละ 1/6 ของเงินรายรับจริงของปีทีผ่านมาไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
   -ประเภทเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันมะ
เค็ด ตังไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลสันมะเค็ด และปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- เงินช่วยพิเศษ  จํานวน  10,000.-บาท เพือไว้สําหรับเบิกจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือพิเศษเป็นค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างของ
เทศบาลทีเสียชีวิต  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 506,600 บาท
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) จํานวน  506,600 บาท เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับประจําปี  โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว2025 ลงวันที 20 มิถุนายน 2549) ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง
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