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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  143,920,420  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 23,462,355 บาท 

  
งบกลาง รวม 23,462,355 บาท 

   
งบกลาง รวม 23,462,355 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 936,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นให้กับธนาคารกรุงไทยสาขาถนน             
สุเทพ ตามโครงการกู้เงินเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สภาพแวดล้อมเมืองของเทศบาลต าบลสุเทพ แยกเป็น 
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ 
(2) โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
บ้านภูพิงค ์หมู่ที่ 12-บ้านดอยปุย หมู่ที ่11 ต าบลสุเทพ 

    

   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารกรุงไทยสาขาถนน    
สุเทพ ตามโครงการกู้เงินเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สภาพแวดล้อมเมืองของเทศบาลต าบลสุเทพ แยกเป็น 
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ 
(2) โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
บ้านภูพิงค ์หมู่ที่ 12-บ้านดอยปุย หมู่ที ่11 ต าบลสุเทพ 

    

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 770,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามอัตราที่
ทางราชการก าหนด 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,049,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 241 ล าดับที่ 2  

    

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,592,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ ายเป็น เงิน เบี้ ยความพิการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 รวมถึงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 241 ล าดับที่ 2  

    

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและท าการ

วินิจฉัยแล้ว บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 241 
ล าดับที่ 2  

    

   ส ารองจ่าย จ านวน 1,780,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ าย ในกรณีฉุ ก เฉินที่ มี สาธารณภัย เกิ ดขึ้ น  เช่ น  วาตภั ย
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอ่ืนๆ ฯลฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ทันต่อเหตุการณ์  หรือเ พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย หรือกรณีที่มีหนังสือ          
สั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ 

    

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 929,535 บาท 
   (1)  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 163,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาตั้งงบประมาณ
จากรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับดังกล่าวทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท 
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   (2) เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 380,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 230 ล าดับที่ 23 

    

   (3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 386,535 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลสุเทพ โดย
ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 
ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0891.4/2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 147 ล าดับที่ 2 

    

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 2,079,420 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วย
พิเศษ บ าเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 โดยให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้ โดยไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด 

    

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ส าหรับผู้ได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับเฉพาะบ านาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละ ร้อยละ 5
ของจ านวนบ านาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 

    

   เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 50,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ส าหรับผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ ารายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างประจ าของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 16,084,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,457,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 756,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท 
(2)  รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ในอัตรา 16,500 บาท  
(ส านักปลัด) 

  

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 8,000 บาท 
(2)  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 6,000 บาท (ส านักปลัด) 

    

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 8,000 บาท 
(2)  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 6,000 บาท (ส านักปลัด) 

    

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  ค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,500 บาท  
(2)  ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,500 บาท
(ส านักปลัด) 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,620,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้            
ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1)  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 16,500 บาท 
(2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 13,500 บาท 
(3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ
10,500 บาท (ส านักปลัด) 

    

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,385,980 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,502,460 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 

    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 285,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น อ านวยการ

ท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(ส านักปลัด) 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 321,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นและอ านวยการ

ท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,108,320 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน
12 เดือน (ส านักปลัด) 
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งบด าเนินงาน รวม 6,448,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 662,900 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 335,000 บาท 

   
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

จ านวน 15,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งสาย
งาน เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก หรือสอบ
เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ (ส านักปลัด) 

  

   (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    จ านวน 300,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลสุเทพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อปท.พ.ศ. 2558 (ส านักปลัด) 

  

   
(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส าหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

จ านวน 20,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

  

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการ

ประชุม ที่มีมติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการงานของสภา
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ส านักปลัด) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท า
ในเวลาราชการได้ (ส านักปลัด) 

    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 246,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้

ตามระเบียบฯ ก าหนด (ส านักปลัด) 
    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 61,900 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด (ส านักปลัด) 
    

   ค่าใช้สอย รวม 2,276,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 276,000 บาท 

   
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ    จ านวน 100,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ก าจัดปลวก ค่าบริการ
ติดตั้งโทรศัพท์ส านักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่าง
อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (ส านักปลัด) 

  

   
(2) ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรรับ-ส่งข้อมูลงานทะเบียน
ราษฎร์    

จ านวน 32,000 บาท 

   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรรับ-ส่งข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ ของงาน
ทะเบียนราษฎร์ ส านักปลัด เทศบาลต าบลสุเทพ (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 284 ล าดับที่ 6 

  

   
(3) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสือ่สารข้อมูลทะเบียนราษฎร์    

จ านวน 144,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของงานทะเบียน
ราษฎร์  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสุ เทพ  (ส านักปลัด)  บรรจุ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 284 ล าดับที่ 6 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 480,000 บาท 

   
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล    จ านวน 200,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็น 
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  (ส านักปลัด) 

  

   
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมตา่งๆ    จ านวน 80,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือการประชุม
ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม (ส านักปลัด) 

  

   
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ    จ านวน 200,000 บาท 

   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปิยมหาราชฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว    
ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวง
มาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาบริการ พิธีการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ (ส านักปลัด) 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
กรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาลต าบลสุเทพ  และกรณีบุคลากรของ
เทศบาลต าบลสุเทพก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน  ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าฤชา ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของส านักปลัด ตามระเบียบฯ ก าหนด
(ส านักปลัด)  
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน 70,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของส านักปลัด (ส านักปลัด) 

    

    โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน และใกล้ชิดกับประชาชนโดยออกหน่วยเคลื่อนที่
ตามหมู่บ้านต่างๆ ได้รับบริการข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า
และได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแท้จริงของหมู่บ้าน โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัดตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 301 ล าดับที่ 1 

    

    โครงการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพพบประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
และบทบาทของสมาชิกสภา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าป้าย          
ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 301 ล าดับที่ 2 

    

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างรายวันตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะผู้บริหาร 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ให้แก่พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร เช่น อบรมการ
บริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การอบรมการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น พร้อมทัศนศึกษา 
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ดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย   
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 299 ล าดับที่ 1   

    ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส าหรับเตรียมการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) หน้า 307 ล าดับที่ 6  

    

    โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายของ
รัฐบาล และจังหวัด เช่น กิจกรรมรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ  ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 297 ล าดับที่ 22 

    

    
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ             
มิชอบ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์       
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ค่าป้าย ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 300 ล าดับที่ 2 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 650,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศฯลฯ รวมถึงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารส านักงาน ห้องท างาน ห้องประชุม รั้ว ถนน
และบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ที่ช ารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้
งาน จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุด
โทรมกว่าเดิม (กองคลัง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 1,480,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม      
ตรายาง น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์
หนังสือ เอกสาร วารสาร เป็นต้น) แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ โทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระ ถ้วยชาม แก้วน้ า 

ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ (ส านักปลัด) 
    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่องอะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ เช่น หม้อแบตเตอรี่ หัวเทียน
ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลสุเทพ (กองคลัง) 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 900,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล

น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ ส าหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล
เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสุเทพ (ส านักปลัด) 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในกิจการงานเกษตร และปรับปรุง
ภูมิทัศน์อาคารส านักงาน ฯลฯ เช่น วัสดุ เพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง (ส านักปลัด) 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึก  เมาส์  แป้นพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว

ปิด-เปิดแก๊ส เครื่องใช้ส าหรับพิธีการทางศาสนา ฯลฯ (ส านักปลัด) 
    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,030,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืน

รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือ
เทศบาลต าบลสุเทพให้การสนับสนุน (ส านักปลัด) 

    

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 500,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับอาคารส านักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง

อ่ืนรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือ
เทศบาลต าบลสุเทพให้การสนับสนุน (ส านักปลัด) 

    

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานเทศบาล  ทั้งภายในท้องถิ่นและ
ทางไกลภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ส าหรับคณะผู้บริหารเทศบาล
ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้า
หน่วยงานและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ  (ส านักปลัด) 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 110,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

เช่าตู้ไปรษณีย์ของเทศบาล  ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล 
(ส านักปลัด) 

    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกการใช้บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน (ส านักปลัด) 

    

  งบลงทุน รวม 137,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 137,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 10,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบ 4 ฟุต
จ านวน 4 ใบ ใบละ 2,600 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นตู้
เหล็ก มีบานเลื่อนแบบกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต หรือมีขนาดไม่
น้อยกว่า 118(กว้าง) x 40(ลึก) x 87(สูง) เซนติเมตร ส าหรับงานกิจการ
สภา และงานทะเบียนและบัตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 3,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง มีโช้ค มีที่วางแขน เป็น
แบบขาเหล็ก และมีขนาดไม่น้อยกว่า 65(กว้าง) x 67(ลึก) x 114(สูง)
เซนติเมตร ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ จ านวน 82,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลักพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด
ชุดละ 82,500 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  เป็นตู้ เหล็ก มี
จ านวน 10 ตู้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 3,820(กว้าง) x 915(ลึก) x 1,980(สูง) 
เซนติเมตร ส าหรับเก็บเอกสารของทางราชการ  ตั้งจ่ายตามราคา
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ท้องตลาดทั่ว ไป เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์         
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 
ล าดับที่ 10 

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก จ านวน 5,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกแบบ  5 ฟุต
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 5,900 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 152(กว้าง) x 76(ลึก) x 75 
(สูง) เซนติเมตร ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไปเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10  

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน         
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
290 ล าดับที่ 19 

    

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) 

จ านวน 15,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ส านัก
ปลัด)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 290 ล าดับ
ที ่19 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลสุเทพ ตามมติการ
ประเมินที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 285 ล าดับที่ 8 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,975,605 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,574,005 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,574,005 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,737,605 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      
  เพือ่จ่ายเป็นเงินประต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่าย

ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 776,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 
    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน
12 เดือน (ส านักปลัด) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 1,360,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท า
ในเวลาราชการได้ (ส านักปลัด) 

    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้

ตามระเบียบฯ ก าหนด (ส านักปลัด) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่เบิก

ได้ตามระเบียบฯ ก าหนด (ส านักปลัด) 
    

   ค่าใช้สอย รวม 1,170,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ

และเข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
เดียวกัน ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบฯ ก าหนด (ส านักปลัด) 

    

    ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 
    

    ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของเทศบาล
เช่น วารสารเทศบาล การจัดท าแผ่นพับ เอกสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
การจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร์ วีดีทัศน์
การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ในสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 286 ล าดับที่ 9 

    

    
โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

จ านวน 180,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนพัฒนา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทน
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วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 305
ล าดับที่ 4 

    โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
โดยการคัดเลือกจากกลุ่มเยาวชนที่สนใจมาฝึกอบรม เพ่ือรองรับกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และวัฒนธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบลสุเทพ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 184 ล าดับที ่1 

    

    
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ และ
เชิงวัฒนธรรม 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิง
สุขภาพ เชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เส้นทางเดินป่า, สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในต าบล, ที่พักคอยและป้าย
ประชาสัมพันธ์, แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการเครือข่ายโฮมสเตย์ และบริหารจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยว
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์          
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า
185 ล าดับที ่2 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกาแฟ้ม ตรายาง

สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ (ส านักปลัด) 
    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลั บผงหมึ ก เมาส์  แป้นพิมพ์  หั วพิมพ์หรื อแถบพิมพ์  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

  งบลงทุน รวม 11,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 11,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
5,800 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290 ล าดับที ่19 

    

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 30,000 บาท 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดเวที
ประชาคม 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการด าเนินการ 
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1–15 หมู่บ้านละ 2,000 บาท 
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 306
ล าดับที่ 5 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 6,075,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,392,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,392,380 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,307,140 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตาม

ต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองคลัง) 

    

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 33,840 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยค านวณ 

ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง) 
    

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 54,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่าย

ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง) 
    

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 414,480 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี  ตาม

บัญชีก าหนดต าแหน่งที่กระทรวง มหาดไทยก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง) 

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,388,520 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง) 
    

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 194,400 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง) 
    

  
งบด าเนินงาน รวม 451,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุด 
ราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล  ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ (กองคลัง) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 66,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้

ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองคลัง) 
    

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ที่มี

สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองคลัง) 
    

   
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปก
หนังสือ การจัดท าเอกสาร ส าเนาโฉนดที่ดินเอกสารสัญญาซื้อขาย
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์  เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงระบบ
ฐานข้อมูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งานประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่น
พับ สปอตประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองคลัง) 

    

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง
ของกองคลัง ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองคลัง) 

    

    
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ของกองคลัง (กองคลัง) 
  

    

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็น
การเพ่ิมรายได้ของเทศบาล และสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจภาคสนาม ค่า
เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด  ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองคลัง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 279 ล าดับที ่3 

    
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุส าหรับ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านงานพัสดุส าหรับ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง) บรรจุ
ในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)หน้า 282 ล าดับที่ 4 

    

   
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกาแฟ้ม ตรายาง

น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์หนังสือ
เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์หมึก ธงชาติฯลฯ (กองคลัง) 

    

 
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึก  เมาส์  แป้นพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด ฯลฯ (กองคลัง) 

    

  
งบลงทุน รวม 232,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 232,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 23,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7 ตัว ตัวละ 3,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง มีโช้ค มีที่วางแขน เป็น
แบบขาเหล็ก และมีขนาดไม่น้อยกว่า 65(กว้าง)x 67(ลึก)x114(สูง) 
เซนติเมตร ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาดทั่ว ไป  เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์            
(กองคลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287
ล าดับที่ 10 
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ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ขนาด 10 ตู้ จ านวน 82,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลักพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด
ชุดละ 82,500 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มีจ านวน 
10 ตู้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 3,820(กว้าง)x915(ลึก)x1,980(สูง) เซนติเมตร 
ส าหรับเก็บเอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองคลัง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที ่10 

    

    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 3,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักจ านวน 1 ใบ ใบละ
3,200 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มี 4 ลิ้นชัก มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 46(กว้าง) x 61(ลึก) x 132(สูง) เซนติเมตร ส าหรับเก็บ
เอกสารงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี ((พ.ศ. 2560–2562) หน้า 279 ล าดับที ่3 

    

    
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง ล่างบานเปิด จ านวน 2,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารสูง จ านวน 1 ใบ ใบละ 2,800 บาท 
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้ไม้บนโล่ง ล่างมีบานเปิดปิด มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 80(กว้าง)x 40(ลึก) x 160(สูง) เซนติเมตร ส าหรับเก็บ
เอกสารงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 279 ล าดับที ่3 

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 22,000 บาท
ส าหรับการปฏิบัติงานของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน         
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (กอง
คลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 279 ล าดับ
ที ่3 
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน         
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท
ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่
11 มีนาคม 2559 (กองคลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 290 ล าดับที่ 19 

    

    

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

จ านวน 7,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (กอง
คลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290 ล าดับ
ที ่19 

    

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(30 หน้า/นาที) 

จ านวน 15,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า
(30 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาทส าหรับการปฏิบัติงาน
ในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (กองคลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
290 ล าดับที่ 19  

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 52,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 9 เครื่อง เครื่องละ 

5,800 บาท ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
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- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (กอง
คลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290 ล าดับ
ที ่19 

    
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว 

จ านวน 6,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,300บาท ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559 (กองคลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)             
หน้า 290 ล าดับที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



126 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,034,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,938,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,938,920 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 360,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,260,920 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) 

    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 318,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน (ส านักปลัด) 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 680,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท า
ในเวลาราชการได้ (ส านักปลัด) 

    

   
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในเขตเทศบาลต าบลสุเทพส าหรับ
บริการและช่วยเหลือประชาชน เช่น การตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ เหตุภัยพิบัติ
ต่างๆ การจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ฯลฯ (ส านักปลัด) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 268 ล าดับที ่19 
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โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบัน
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน    
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 248 ล าดับที ่1 

    

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ท าแผนเชิงปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้
วัยเสี่ยง บ าบัดผู้เสพ การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม
อบายมุขและยาเสพติด การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยทางสังคม
และยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 276 ล าดับที่ 1 

    

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ส าหรับชุดปฏิบัติการประจ า
จุดตรวจ ด่านตรวจร่วมและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่าน
ไปมา บริเวณจุดตรวจหน้าเทศบาลต าบลสุเทพ และจุดตรวจครูบาศรีวิชัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 250 ล าดับที ่4 
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โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่
โกง ส าหรับเยาวชน นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กในทุกรูปแบบเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักความถูกต้องและมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรมสร้างค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้ผลดีที่สุด โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 277 ล าดับที่ 2 

    

  งบลงทุน รวม 416,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 416,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 3,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง มีโช้ค มีที่วางแขน เป็น
แบบขาเหล็ก  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 65(กว้าง) x 67(ลึก) x 114 
(สูง) เซนติเมตรส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
  

    

    
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก แบบ 18 ช่องจ านวน 1 ใบ ใบละ
7,500 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นตู้ล็อกเกอร์เหล็ก มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 90 (กว้าง) x 45(ลึก) x 180(สูง) เซนติเมตร ส าหรับเก็บของ
ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
เหตุสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 18,000 บีทียู 

จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง     
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 21,000 บาท เป็นราคารวมค่าติดตั้ง ส าหรับติดตั้งภายในห้อง
ศูนย์วิทยุสื่อสารและรับแจ้งเหตุ และเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 287 ล าดับที ่10 

    

    ค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส จ านวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1,500 ลิตร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 10 ใบ ใบละ
7,500 บาท ใช้ส าหรับกักเก็บน้ า โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559  
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 
ล าดับที่ 10 

    

    
ค่าจัดซื้อขาตั้งและก๊อกน้้า ส้าหรับติดตั้งถังน้้า  
แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อขาตั้งและก๊อกน้ า ส าหรับติดตั้งถังน้ า 
แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง จ านวน 10 ชุด ชุดละ 2 ,800 บาท             
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ ขาตั้งถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร และก๊อกน้ า ขนาด ¾ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 287 
ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อพัดลม จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 10 ตัว ตัวละ 3,500 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นพัดลมตั้งพ้ืน มีสามขา ขนาดไม่น้อย
กว่า 25 นิ้ว ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–
2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
ค่าจัดซื้อกันสาดอลูมิเนียม จ านวน 10,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกันสาดอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง  จ านวน 2 จุด มี
รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดความกว้าง 1
เมตร ยาว 4.20 เมตร จุดที่ 2 ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร
ติดตั้งบริเวณด้านหน้าศูนย์วิทยุสื่ อสารและรับแจ้งเหตุ อาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 288 ล าดับที่ 12 

    

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM        
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่
น้อยกว่า 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่องแท่นชาร์ท แบตเตอรี่ เสายาง
เหล็กพับ จ านวน 5 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–
2562) หน้า 288 ล าดับที่ 13 

    

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อเตียงนอนสองชั้น จ านวน 34,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนสองชั้น จ านวน 3 หลัง หลังละ 11,500
บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ มีขนาด 3.5 ฟุต เป็น
เตียงนอนสองชั้น พร้อมด้วยชุดเครื่องนอน 3.5x4 นิ้ว 2 ชุด หมอน
หนุน 2 ใบ ผ้าปู 3.5 ฟุต 2 ผืน ผ้าห่ม 2 ผืน ส าหรับเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 289 ล าดับที่ 16 
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ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมชนิดเลื่อนได้ 2 ตอน จ านวน 1 อัน
อันละ 7,500 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ ท าจาก
อลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10 ฟุต ส าหรับการบริการตัดแต่งกิ่ง
ไม้ และต้นไม้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสุเทพ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290 ล าดับที่ 18 

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2559
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
290 ล าดับที่ 19 

    

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

จ านวน 7,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ณ วันที่  11 มีนาคม2559   
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290 
ล าดับที่ 19 
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ครุภัณฑ์อ่ืน 

    
ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบสามเหลี่ยม จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบสามเหลี่ยมจ านวน 1 ตัว ตัวละ
16,500 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  ใช้ไฟ AC
ขนาด 220 V ด้านบนใช้ไฟหมุนสีแดง ด้านข้างใช้หลอดนีออน ข้างละ
1 หลอด ตรงกลางมีกล่องค าว่า หยุดตรวจ ภายในหลอดไฟนีออน มี
ล้อ 4 ล้อ มีป้ายชื่อหน่วยงาน พร้อมสายไฟยาว 20 เมตร ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 296
ล าดับที่ 21 

    

    ค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย มุ้งลวดส าหรับ
ติดตั้งกับหน้าต่างและประตู มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า  ดังนี้ 
- หน้าต่าง ขนาด1.80 x1.10 เมตร จ านวน 2 บาน  
- หน้าต่าง ขนาด 2.30x1.20 เมตร จ านวน 2 บาน  
- หน้าต่าง ขนาด 1.50x1.20 เมตร  จ านวน 1 บาน 
- หน้าต่าง ขนาด 1.00x1.20 เมตร จ านวน 1 บาน  
- ประต ูขนาด 0.95x 2.10 เมตร จ านวน 2 บาน 
ส าหรับติดตั้งห้องพักเวร ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 296 ล าดับที่ 21 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
40,000 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เครื่องยนต์ 3 แรงม้า แผ่น
บังคับโซ่ยาว 18 นิ้ว รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมด าเนินการเรื่อง
ใบอนุญาต ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 268 ล าดับที่ 20 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,057,770 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 560,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่า    
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และผู้ที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. และนอกที่ตั้งศูนย์   
อปพร. ตามระเบียบฯ ก าหนด และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

    

    
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวนให้ความรู้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความพร้อมเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ด้านการป้องกันภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีสมาชิก อปพร.
ครบร้อยละ 2 ของประชากรในต าบล โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 264 ล าดับที่ 15 

    

    
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ เช่น จัดท าแผนอพยพภายในหมู่บ้าน ที่มี
ความเสี่ยงจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม พร้อมศึกษาดูงาน ฯลฯ โดย
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จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 265 ล าดับที่ 16 

    โครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชน
ผู้น าชุมชน พร้อมฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย และสมาชิก อปพร. โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็น
และประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 266
ล าดับที่ 17 

    

    โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดไฟป่า การดับไฟป่าอย่างถูกวิธีและให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถ
สังเกต รู้ทัน ยับยั้งและป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 267 ล าดับที่ 18 

    

   ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง

หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า โคมไฟโฟโต้
อิเล็กตรอน ล าโพงไมโครโฟน ฯลฯ  (ส านักปลัด) 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อปพร. อาสาสมัคร
จราจร อาท ิชุดปฏิบัติการกู้ภัย เสื้อจราจรสะท้อนแสง เสื้อกันฝนพร้อม
แถบสะท้อนแสง ส าหรับปฏิบัติงานด้านจราจร วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

    

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ส าหรับเปลี่ยนถ่ายถังเคมีดับเพลิงที่
หมดอายุการใช้งาน จัดหาโฟมส าหรับดับเพลิง และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจการของเทศบาล
(ส านักปลัด) 

    

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจรมิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า

หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ส าหรับงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยและกิจการของเทศบาล (ส านักปลัด) 

    

  
งบลงทุน รวม 4,367,770 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,367,770 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร จ านวน 4,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอาคาร จ านวน 1 คัน คันละ 
4,000,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นรถยนต์
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 210 แรงม้า มีถังบรรทุกน้ าชนิดทรงเหลี่ยม ปริมาตรความจุน้ าไม่น้อย
กว่า 5,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุน้ ายาโฟมดับเพลิง มีปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า 200 ลิตร ติดตั้งท่อดูดน้ า-ท่อส่งน้ า พร้อมอุปกรณ์สูบน้ า-ส่งน้ า ติดตั้ง
ระบบฉีดโฟม ระบบผสมโฟม สามารถปรับปริมาณอัตราการจ่ายน้ ายาโฟม 
เมื่อผสมกับน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 6% และระบบล้ างท่อทางดับเพลิ ง 
(Flushing) และมีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด
และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถ เครื่องสูบน้ า และอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 268 ล าดับที่ 20 
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

    
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จ านวน 97,370 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร  จ านวน4 ชุด  มี
รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- ชุดดับเพลิงในอาคาร ชนิดผ้า FR Cotton 3 ชั้น ผ้าชั้นนอกเป็นผ้า
Cotton กันไฟสีน้ าเงิน ผ้าชั้นที่สองมีคุณสมบัติป้องกันของเหลวและ
สารเคมีได้ ผ้าชั้นที่สามเป็นวัสดุเส้นใย Cotton เย็บตารางด้วยผ้า
Cotton อีกหนึ่งชั้น ผ้าชั้นกลางและชั้นใน สามารถถอดแยกจากชั้นนอก
ของเสื้อและกางเกงได้ ติดแถบสะท้อนแสงสีเขียวอ่อน/เงิน ผลิตจาก
จากผ้า Aramid ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เย็บติดด้านหลังของเสื้อ
หน้าอกด้านซ้ายมีซองเสียบวิทยุสื่อสาร ด้านขวาเป็นที่เสียบเก็บไฟฉาย 
 - กางเกง ประกอบด้วย กางเกงชั้นนอก และชั้นใน ตัดเย็บด้วยผ้าชนิด
เดียวกับเสื้อ มีสายคล้องไหล่ท าด้วยแถบคอตตอน กว้าง 1.5 นิ้ว หรือ
2 นิ้ว มีที่ปรับขนาดความยาวของสายได้ มีกระเป๋าบริเวณข้างขาทั้งสอง
ข้าง สีของกางเกงจะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อ ติดแถบสะท้อนแสง ผลิต
จากจากผ้า Aramid ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แบบเดียวกับเสื้อ 
- หมวกดับเพลิง มาตรฐาน EN 443:2008 ชนิดทรงกลม สีแดงหรือสี
ขาว มีสันอยู่ด้านบน ป้องกันเต็มศีรษะ ตัวหมวกสามารถทนอุณหภูมิ 
140 องศาเซลเซียส ได้นาน 30 นาที และ 250 องศาเซลเซียส ได้นาน
15 นาท ีท าจากวัสดุทนไฟ ทนความร้อน โคโพลิเมอร์พลาสติก มีสายรัด
คางท าจาก NOMAX สามารถปรับขนาดรอบศีรษะ หน้ากากด้านหน้า
ท าจากโพลีคาร์บอเนต ผ่านมาตรฐาน EN 166 สามารถเพ่ิมอุปกรณ์
ติดตั้งไฟฉายเข้ากับหมวกได้ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ต่อพ่วงหน้ากาก
SCBA (Mark Adaptor) ตัวหมวกมีแถบสะท้อนแสดงทั้งสองด้าน  
- ถุงมือดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ชั้นนอกท าจากหนังวัวกันไฟ ส่วนปลาย
ข้อมือท าจากผ้า 100% NOMAX Cuff 2 ชั้น ความยาวไม่น้อย
กว่า 3.5 นิ้ว 
- รองเท้าดับเพลิงชนิด พ้ืนเหล็ก หัวเหล็ก ด้านบนมีหูหิ้วจับ ทนกรด 
ทนสารเคมี  
- ฮูดคลุมศีรษะกันไฟ 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 268 ล าดับที่ 20 
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ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จ านวน 95,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จ านวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 95,000 บาทมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  หน้ากาก
Panorama Nava EPDM, ชุดสะพายหลัง Black Plate (Standard) 
Fixed LDV พร้อมถังอากาศแรงดันสูง อัดอากาศ 6.8 ลิตร 300 บาร์
คาร์บอนคอมโพสิต (Carbon Composite Cylinder) 45 นาที มีชุดลด
แรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน ท่อส่งอากาศ และตัววัดอากาศแรงดันกับ
นกหวีดสัญญาณ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานช่วยเหลือสาธารณภัย
ต่างๆ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 268 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 91,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่
น้อยกว่า ดังนี้ 
- สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สีเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ความ
ยาว 20 เมตร ได้รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า PREN 1824 พร้อมข้อต่อ
สวมเร็วชนิดทองเหลือง จ านวน 4 เส้นๆ ละ 11,000 บาท 
- สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สีเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ความ
ยาว 20 เมตร ได้รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า PREN 1824 พร้อมข้อต่อ
สวมเร็วชนิดทองเหลืองจ านวน 4 เส้นๆ ละ 11,800 บาท 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หนา้ 268 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จ านวน 27,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงดับเพลิงชนิดด้ามปืน จ านวน
1 หัว หัวละ 27,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ มี
คันโยกเปิดปิด แบบบอลวาล์วท าด้วยโลหะชุบโครเมียม สามารถปรับ
ระดับน้ าได ้4 ระดับสามารถปรับเป็นล าตรงและม่านน้ าได้ พร้อมข้อต่อ
สวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า (FM 
APPROVED) ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 268 ล าดับที่ 20 
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ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง จ านวน 38,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง  จ านวน
1 ชุด ชุดละ 38,700 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
-  เข็มขัดรัดเอว ชนิดเต็มตัวส าหรับงานกู้ภัย 
-  รอกทดแรงแบบรางเดี่ยว ขนาด 3 นิ้ว สามารถใช้กับเชือกเชือกโรย
ตัวแบบคงตัว ความยืดหยุ่นต่ า (Static rope) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
11.5 มิลลิเมตรจ านวน 1 อัน 
- เชือกพรูสิกส าเร็จรูป ขนาด 8  มิลลิเมตร ยาว 16 นิ้ว 
- เชือกพรูสิกส าเร็จรูป ขนาด 8  มิลลิเมตร ยาว 22 นิ้ว 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 296 ล าดับที่ 21 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องมืองัดอเนกประสงค์ จ านวน 18,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมืองัดอเนกประสงค์ Hooligan จ านวน 1 
ชุด ชุดละ 18,500 บาท ส าหรับการงัด กระแทก เปิดหน้าต่าง ประตู 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป  เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 296 ล าดับที่ 21 

    

  งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 130,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย  
ตามโครงการท าแนวกันไฟ 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน 
ดอยปุย ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการท าแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่า
และรักษาต้นน้ า (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 249 ล าดับที่ 3 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,767,260 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,877,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,877,060 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,485,460 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา) 

    

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน

เทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดอืน (กองการศึกษา) 
    

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นโดยค านวณ  

ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา) 
    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,037,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไปโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา) 
    

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 228,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน (กองการศึกษา) 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 1,255,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ท าในเวลาราชการได้ (กองการศึกษา) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 140,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้

ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองการศึกษา) 
    

   ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในเขตเทศบาลต าบลสุเทพส าหรับ
ดูแลรักษาความสะอาดกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สุเทพ สนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ และปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ เช่น คนงานท า
ความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ ฯลฯ และเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กอง
การศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 161
ล าดับที่ 9 

    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พัก
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างของกองการศึกษาฯ ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองการศึกษา) 

    

    ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างของกองการศึกษาฯ
(กองการศึกษา) 

    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬาเทศบาล อาคารอเนกประสงค์
รั้ว ถนนและบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ช ารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้งาน จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย  หรือ
ทรุดโทรมกว่าเดิม (กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกาแฟ้ม ตรายาง

น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ
เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์หมึก ธงชาติ ฯลฯ (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในกองการศึกษา
สนามกีฬา เทศบาลต าบลสุ เทพ  และศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กทั้ ง  3
แห่ง เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า
ล าโพง ไมโครโฟน โทรโข่ง ฯลฯ (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในกองการศึกษาสนามกีฬา
เทศบาลต าบลสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง และเครื่องใช้ส าหรับ
เด็กเล็ก เช่น กระดาษช าระ ผ้าเช็ดหน้า ที่นอน ถ้วยชาม แก้วน้ า ไม้กวาด 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า ถังน้ าแข็ง ฯลฯ (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย บล็อก ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็ก 
เส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปูค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน ท่อ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล สนามกีฬาเทศบาล และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษา (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล

น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ ส าหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล
เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในกิจการงานเกษตรและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  และสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุ เทพ
เช่น วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
ไม้ดอก ไม้ประดับฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (กองการศึกษา) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึก  เมาส์  แป้นพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด ฯลฯ (กองการศึกษา) 

    

  งบลงทุน รวม 635,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 635,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน 224,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จ านวน 8 เครื่อง
เครื่องละ 28,000 บาท เป็นราคารวมค่าติดตั้ง ส าหรับติดตั้งในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 20 ตัว ตัวละ 1,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
นิ้ว เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ จ านวน 8 ตัว และใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 12 ตัว ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาดทั่ว ไป  เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
(ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291
ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบ 4 ฟุต
จ านวน 5 ใบ ใบละ 2,600 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้
เหล็ก มีบานเลื่อนแบบกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต หรือมีขนาดไม่
น้อยกว่า 118(กว้าง) x 40(ลึก) x 87(สูง) เซนติเมตร ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 1.80 เมตร จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง
จ านวน 4 ใบ ใบละ 4,000 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้
เหล็ก มีบานเลื่อนแบบกระจก มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร หรือมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 91(กว้าง) x 45(ลึก) x 180(สูง) เซนติเมตร ส าหรับ
เก็บเอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จ านวน 6,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชักจ านวน 2 ใบ ใบละ
3,200 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มี 15 ลิ้นชัก มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 37 (กว้าง) x 45(ลึก) x 130(สูง) เซนติเมตร ส าหรับ
เก็บเอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจาก
ไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา)  บรรจุ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 
  

    

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ3,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง มีโช้ค มีที่วางแขน เป็น
แบบขาเหล็ก และมีขนาดไม่น้อยกว่า 65(กว้าง) x 67(ลึก) x 114(สูง)
เซนติเมตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (กองการศึกษา)  บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 
  

    

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน 
ไร้สาย 

จ านวน 29,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้
สาย ลักษณะเป็นตู้เอนกประสงค์ 18 นิ้ว ชุดละ 9,700 บาท จ านวน
3 ชุด เพ่ือใช้ในกองการศึกษาจ านวน 2 ชุด และใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอยปุยจ านวน  1 ชุด โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้  
- สามารถชาร์จแบตในตัว เปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง  
- สามารถฟัง FM Radio 
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- ACDC ในตัว 
- หน้าจอ control panel พร้อมปุ่มควบคุม  
- มีล้อลาก สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
- มี USB และ SD Card พร้อมรีโมทคอนโทรล 
- Guitar 1 input 
- ช่องเสียบไมค์ 2 input 
- Wireless Mic 1 คู ่ระบบ UHF 700-780 Hz 
- Auto Mute (ตัดเสียงเพลงขณะใช้ไมค์) 
- สามารถเชื่อมต่อบูลทูธได ้
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    ค่าจัดซื้อโทรโข่งชนิดแบบใช้ไมค์ไร้สาย จ านวน 31,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโทรโข่งชนิดแบบใช้ไมค์ไร้สาย จ านวน 4 ชุด 
ชุดละ 7,900 บาท เพ่ือใช้ในกองการศึกษา จ านวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย
จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- มีไมค์ถือ เสียงไซเรนและนกหวีด 
- เป็นแบบมือถือ 
- ปรับระดับสะพายได้ 
- DEPENDING : 0.8-2.2 KM. 
- POWER : 45 Wmax @ 8 OHM 
- BATTERRY : 15 VDC/WDW Type (ถ่านขนาดใหญ่) 1.5VDC*10; 
2-7 Hours 
- DIMENSION (DIAxl) : 350x505 MM. : 3.3 KG. 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 291 ล าดับที่ 20 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 9,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน1 เครื่อง เครื่อง
ละ 9,500 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานสนามกีฬาเทศบาล มีรายละเอียด
คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้า จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ
16,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ดังนี้ ขนาด
บรรจุไม่ต่ ากว่า 8 กิโลกรัม ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ    
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้า จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอบผ้า จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,000
บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ดังนี้ ขนาดบรรจุไม่ต่ า
กว่า 7 กิโลกรัม ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน/เย็น จ านวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
แบบ 2 ก๊อก น้ าร้อน/น้ าเย็น เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    



146 
 

    
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวส าหรับเก็บอาหารเด็ก จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กับข้าวส าหรับเก็บอาหารเด็กจ านวน 3 ตู้ ตู้ละ
2,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้  แบบ
6 ประตู ขนาด 3 ฟุต เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ
จ านวน 1 หลัง ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย จ านวน 1 หลัง 
และใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพจ านวน 1 หลัง ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารส าหรับเด็ก จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารส าหรับเด็ก จ านวน 3 ชุด ชุดละ 3,200
บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ดังนี้ ขนาดกว้าง 60 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอ้ี ขนาด
กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร ส าหรับ
เป็นโต๊ะอาหารส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย     
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จ านวน 182,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบนั่งขับ จ านวน 1 เครื่อง   
เครื่องละ 182,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานในสนามกีฬาเทศบาล มี
รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า 
- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 
- มีกล่องเก็บหญ้า 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.
2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 291 ล าดับที่ 20 

    

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

จ านวน 23,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ.2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (กอง
การศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 291
ล าดับที่ 20 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,023,300 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 4,144,300 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,088,200 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 45,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นการจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานด าเนินการท าความสะอาด

และค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสุเทพ ฯลฯ (กองการศึกษา) 

    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายคือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชา สัมพันธ์ ค่าด าเนินกิจกรรม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าป้าย  ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 197 ล าดับที่ 17 

    

    โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดท าการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3 แห่ง ตามบริบทพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ท าการประกันคุณภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 196 ล าดับที่ 16 
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โครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุม/ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการเตรียม
ความพร้อมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือจัดการทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษา คณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะส าหรับเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลสุเทพทั้ง  3 
แห่งโดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 202 ล าดับที่ 25 

    

    โครงการประชุมผู้ปกครอง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง  ในการด าเนินการ
จัดการประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพ่ือการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองอย่างสูงสุด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ โดยจ าเป็น
และประหยัด (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 201 ล าดับที่ 24 

    

    โครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง  ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  และ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างหลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ ชุมชน
สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 205 ล าดับที่ 30 
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โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ใน
เขตเทศบาลต าบลสุเทพ ทั้ง 5 โรงเรียน (ในสังกัด สพฐ.) และ 3 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 192 ล าดับที่ 11 

    

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีความรู้ความเข้าใจและเพ่ือพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น เทคนิคการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ต่างๆ, การเฝ้าส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย , การผลิต 
สื่อ, การจัดท าหลักสูตร, การจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย, การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 193 ล าดับที่ 12 

    

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,498,200 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์
น าไปบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการทางการศึกษา  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 793,800 บาท 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ จ านวน 68,600 บาท 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย จ านวน 249,900 บาท 
- เพ่ือจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แต่ละศูนย์น าไปบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการทาง
การศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
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ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 275,400 บาท 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ จ านวน 23,800 บาท 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย จ านวน 86,700 บาท 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 199 ล าดับที่ 20 

    โครงการกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย  ของศูนย์
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลสุเทพและนักเรียนปฐมวัยสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสาน
ความสัมพันธ์ในระดับปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2589     
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองการศึกษา)  บรรจุ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 194 ล าดับที่ 13 

    

    
โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันส าคัญ และกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันส าคัญและ
กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือจัดกิจกรรมประเพณีวันส าคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น วันลอยกระทงแห่เทียนพรรษา วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่า
พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 202 ล าดับที่ 26 
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุกด้านของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทุก
ด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ เช่น การแข่งขันวิชาการ การมอบวุฒิบัตร การ
เสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก กิจกรรม cooking
อาหารพ้ืนเมือง นิทานพาเพลิน หนังสือเดินได้ การเรียนรู้วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเอกสาร
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่า
ดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย 
อ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 203 ล าดับที่ 27 

    

    
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ส าหรับเด็ก 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ส าหรับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เช่น กิจกรรมออมทรัพย์  ประชาธิปไตยในห้องเรียน วิถีพุทธ อบรม
คุณธรรมจริยธรรม เศรษฐีน้อย ธนาคารความดี ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
หนูน้อยรักษ์โลกฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็น
และประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562) หน้า 204
ล าดับที ่28 

    

    
โครงการจัดท าวารสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าวารสารประจ าปี เพ่ือจัดท าวารสาร
รายเดือน รายปี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ต่อสาธารณชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าเอกสาร
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 
201 ล าดับที่ 23 
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โครงการนิเทศภายในสถานศกึษา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดท าโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่ง โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ท าการนิเทศ โดยมีค่าใช้จ่าย
เป็น ค่าจัดท าเอกสาร ค่าป้ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 196 ล าดับที่ 15 

    

    
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรองการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสุเทพ ในการด าเนินการจัดการประชุม
ประชาคม คณะกรรมการการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าด าเนินการ 
ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและ
ประหยัด (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 210 ล าดับที่ 39 

    

   ค่าวัสดุ รวม 2,056,100 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,056,100 บาท 

      

  (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลสุเทพจ านวน 3ศูนย ์ได้แก่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสุเทพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 199 ล าดับที่ 19 
(2) ค่าอาหารเสริม  (นม) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 5
โรงเรียน ได้แก่ 
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-  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ  
-  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  
-  โรงเรียนบ้านห้วยทราย  
-  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  
-  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 199 ล าดับที่ 19  

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,879,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,879,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 3,879,000 บาท 

   
(1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ  
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

จ านวน 3,384,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบล  
สุเทพ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
-  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จ านวน 684,000 บาท 
-  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย จ านวน 1,672,000 บาท 
-  โรงเรียนบ้านห้วยทราย จ านวน 368,000 บาท 
-  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จ านวน 156,000 บาท 
-  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 จ านวน 504,000 บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/
ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 200 ล าดับที่ 21 

    

   

(2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ  
ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 495,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ ก

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
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โรงเรียนบ้านเชิงดอย จ านวน 70,000 บาท 
- โครงการส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่ น
จ านวน 30,000 บาท 
- โครงการทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ต่างจังหวัด จ านวน 40,000 บาท 
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย จ านวน 215,000 บาท 
- โครงการส่ ง เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 30,000 บาท 
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด  จ านวน 150,000 บาท 
-  โครงการส่งเสริมการท าบุญถวายเทียนพรรษาและปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเข้าพรรษา จ านวน 5,000 บาท 
โรงเรียนบ้านห้วยทราย จ านวน 70,000 บาท 
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน10,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย
ทราย จ านวน 40,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จ านวน 15,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษาจ านวน 5,000 บาท 
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 จ านวน 70,000 บาท 
- โครงการทัศนศึกษาแห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 55,000 บาท 
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จ านวน 70,000 บาท 
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด (กีฬาภายใน) จ านวน
5,000 บาท 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 50,000 บาท 
- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรี พ้ืนเมืองภาคเหนือ 
จ านวน 10,000 บาท 
- โครงการแห่เทียนพรรษา  จ านวน 5,000 บาท 
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
198 ล าดับที่ 18 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,659,140 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,170,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,170,440 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,321,260 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น โดยค านวณ

ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุข) 
    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 207,240 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตาม

บัญชีก าหนดต าแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 585,480 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 
    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 14,460 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 1,360,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ (กองสาธารณสุขฯ) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

และสิ่ งแวดล้อม ตามสิทธิที่ เบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด (กอง
สาธารณสุขฯ) 

    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ก าหนด (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาในการออก
ส ารวจข้อมูล ออกตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพในชุมชน  จ้างเหมา
แรงงานในการพ่นสารเคมีก าจัดแมลง  และพ่นยาฆ่าเชื้อต่างๆ ใน
ชุมชน รวมถึงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์  หรือการสาธารณสุข
อ่ืนๆ ในการด าเนินงานด้านสุขภาพของประชาชน เช่น แพทย์แผน
ไทย กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย ์ฯลฯ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) 
  

    

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พัก
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองสาธารณสุขฯ) 

    

    ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนาของ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 800,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ รวมถึง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารส านักงาน ห้องท างาน รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ช ารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน
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จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย  หรือทรุดโทรม
กว่าเดิม (กองสาธารณสุขฯ) 

   ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกาแฟ้ม ตรายาง
น้ าดื่มสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ
เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ) 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ รถจักรยาน 

ยนต์ ที่ปัดน้ าฝน หลอดไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะฯลฯ    
(กองสาธารณสุขฯ) 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

ตลับผงหมึก  เมาส์  แป้นพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) 

    

  งบลงทุน รวม 128,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 128,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 14,000
บาท ใช้ในงานด้านการรักษาความสะอาดในศูนย์บริการสาธารณสุข
ต าบลสุเทพ โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่น
หรือสามารถดูดฝุ่นและน้ า เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 39,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 12 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  เป็นแบบพนักพิงสูง  มีโช้ค มีที่วาง
แขน  เป็นแบบขาเหล็ก  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  65(กว้าง)  x 67 
(ลึก) x 114(สูง) เซนติเมตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560–2562)
หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 8,200 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกแบบ  4 ฟุต
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 4,100 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 118(กว้าง) x 40 (ลึก) x 87 
(สูง)เซนติเมตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560–2562)
หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 17,700 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก  แบบ5 ฟุต 
จ านวน 3 ตัว ตัวละ 5,900 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 152(กว้าง) x 76(ลึก) x 75 
(สูง) เซนติเมตรส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน  ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาดทั่ว ไป  เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์       
(กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560–2562)
หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 3,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักจ านวน 1 ใบ ใบละ
3,200 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มี 4 ลิ้นชัก มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 46(กว้าง)x 61(ลึก) x 132(สูง) เซนติเมตร ส าหรับเก็บ
เอกสารของทางราชการ (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง 2 บาน จ านวน 3,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง 2 บานจ านวน 1 ใบ ใบละ
3,200 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นตู้เหล็ก บานเปิด-ปิด
2 บาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 91(กว้าง) x 45(ลึก) x 182(สูง)เซนติเมตร
ส าหรับเก็บเอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่องจ านวน 2 ใบ ใบ
ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มีขนาดไม่
น้อยกว่า 92(กว้าง) x 31(ลึก) x 180(สูง)เซนติเมตร ส าหรับเก็บเอกสาร    
ของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
  

    

    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 7,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบ  4 ฟุต
จ านวน 3 ใบ ใบละ 2,600 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้
เหล็ก มีบานเลื่อนแบบกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต หรือมีขนาดไม่
น้อยกว่า 118 (กว้าง) x 40(ลึก) x 87(สูง) เซนติเมตร ส าหรับเก็บ
เอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 290 ล าดับที่ 19 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท ใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 290 ล าดับที่ 19 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 6,473,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,828,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,828,520 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,265,520 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น แพทย์เภสัชกร   
ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตาม
ต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 522,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ ให้แก่แพทย์
และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลที่ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ เช่น แพทย์ เภสัชกร
ทันตแพทย ์พยาบาลวิชาชีพฯลฯ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขฯ) 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พตส.) ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ก าลังคนด้านสาธารณสุข  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่ เกิน  12 เดือน     
(กองสาธารณสุขฯ) 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้กับพนักงานเทศบาล
เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์พยาบาลวิชาชีพฯลฯ ตามบัญชีอัตรา
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 891,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 
    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน    
12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,412,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 382,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 282,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  ค่าเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
เสริมสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัติงานในเวลาราชการและหรือนอกเวลาราชการ ในหน่วย
บริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสุเทพ) และ
นอกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับค าสั่งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   ค่าใช้สอย รวม 2,950,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการคลินิกคุ้มครองสุขภาพสัตว์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
พ้ืนที ่อาท ิการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว การท าหมันสุนัขและแมว การ
เฝ้ าระวั ง โรคในพ้ืนที่  เป็นต้น  โดยมีค่ า ใช้จ่ าย  ดั งนี้  จัดซื้ อวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุท าหมันสุนัขและแมว
ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน/ค่าจ้างพิเศษ แก ่          
สัตวแพทย์/ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่/อสม.ค่าประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 232 ล าดับที ่25 
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โครงการหอพักสร้างสุข จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายผู้ประกอบ การหอพัก และ
กิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันให้สามารถด าเนินกิจการให้มีคุณภาพ
ด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ เช่น มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
ดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 239 ล าดับที่ 30 

    

    โครงการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ ให้
ผู้ประกอบการกิจการได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานการเฝ้าระวังและการ
บ ารุ งรักษาตู้น้ าดื่ม อัตโนมัติ เ พ่ือผลิตน้ าดื่มที่สะอาด  มีคุณภาพ
ปลอดภัย และให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็น
และประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขฯ)  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560–2562) 
หน้า 239 ล าดับที่ 34 

    

    
โครงการอบรมการท างานอย่างปลอดภัย "กายศาสตร์ใน
ส านักงาน Ergonomics in Office" 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการท างานอย่างปลอดภัย  "กาย
ศาสตร์ในส านักงาน Ergonomics in Office" ให้บุคลากรเทศบาลต าบล
สุเทพได้ทราบถึงปัญหา วิธีแก้ไขและรู้วิธีป้องกันการบาดเจ็บป่วยจาก
การท างาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 (กองสาธารณสุขฯ)  บรรจุ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 238 ล าดับที่ 33 
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่
ส าคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ โรคมือเท้าปาก เป็นต้น โดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพ่นยาเคมี วัสดุด าเนินกิจกรรม
รณรงค์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดซื้อเครื่องป้องกัน เช่น หน้ากาก วัสดุแต่ง
กายและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส าหรับผู้ พ่นยา  และค่าใช้จ่ าย
อ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 224 ล าดับที่ 16 

    

    
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 2,128,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสุเทพ ได้แก่ แพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักการแพทย์แผน
ไทย นักกายภาพบ าบัดพนักงานเยี่ยมบ้าน ผู้ช่วยเหลือบริการผู้ป่วยที่มา
รับบริการ รวมถึง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็น
และประหยัด  (กองสาธารณสุขฯ )  บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี         
(พ.ศ. 2560–2562) หนา้ 231 ล าดับที่ 24 

    

    โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ต าบลสุขภาวะ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา
ระบบข้อมูลสุขภาพและข้อมูลชุมชนที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการสู่ต าบล
สุขภาวะ การจัดท าธรรมนูญสุขภาพต าบล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากรค่าวัสดุค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสารสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจัดท าแบบส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพ และ
ค่าตอบแทนพนักงานเพ่ือใช้ในการส ารวจ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านสุขภาพของคนในต าบลสุเทพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 234 ล าดับที่ 27 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอบรมการให้บริการด้านสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย เช่น หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย การนวดไทยนวด
แผนโบราณ การประคบ อบสมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ค่า
เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ให้และผู้มารับบริการ  รวมถึงจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนในงานบริการด้านการแพทย์แผนไทย การปรับปรุง
ส่วนต่างๆ ภายในอาคารให้เหมาะสม จัดหาเวชภัณฑ์ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง
พิเศษแก่แพทย์/ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯโดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขฯ)  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560–2562)
หน้า 235 ล าดับท่ี 28 

    

    
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมความพร้อมให้ อสม. บริการฟื้นฟู 
ศสมช. ในชุมชน และการจัดต้ัง ศสมช. ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และ
สนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์พื้นฐานให้กับ ศสมช. 
และจัดหากระเป๋าเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการเย่ียมบ้านให้กับ อสม.ทุกหมู่บ้าน 
เพื่อให้บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ โดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
233 ล าดับท่ี 26 

    

    โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบร้านอาหารท่ีมีเชื้อจุลินทรีย์ปะปน
ในอาหาร  วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  ผู้ปรุ งและผู้ เสิร์ฟ
ค่าตอบแทนผู้ส ารวจ เพื่อตรวจสอบร้านอาหารสะอาดมีมาตรฐาน โดยใช้
แบบประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยการจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับบริการ ผู้ประกอบการสถานจ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 
เป็นต้น จ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่ า ใช้ จ่ าย เกี่ ยวกับการปฏิบั ติ ร าชกา รขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองสาธารณสุขฯ)  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 226 ล าดับท่ี 18 
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โครงการประชาชนอุ่นใจทีมหมอครอบครัวดูแลใส่ใจดุจ
ญาติมิตร 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัคร ผู้ช่วยเหลือ หรือผู้ดูแล
ผู้ป่วย  ผู้พิ การ  ผู้สู งอายุ ในชุมชนและออกเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพ
ประชาชน ดูแลถึงระดับครัวเรือน เทศบาลท างานร่วมกับชุมชน และทีม
หมอครอบครัว เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาใกล้ชิด
เสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัวโดยกลุ่มเป้าหมายส าคัญ คือ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพคนในครอบครัวไม่ให้ป่วย และดูแลผู้ป่วยท่ีพักฟื้นอยู่ท่ี
บ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้พิการและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย และค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข และอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชน ค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯโดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)     
หน้า 238 ล าดับท่ี 32 

    

    โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน จ านวน 112,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน จ านวน 15 หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนและชุมชน รวมท้ัง
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในการช่วยกันดูแล
และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
จัดซื้อทรายเคมีก าจัดลูกน้ า  น้ ายาเคมีส าหรับพ่นยุง  ค่าใช้จ่ายอื่น 
ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)หน้า 229 ล าดับท่ี 21 

    

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ ชุด
ปฏิบัติงานชุดพนักงานกู้ชีพ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ถุงมือ รองเท้า
หมวก ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากภาวะเสี่ยงจากการท างาน รวมถึงวัสดุและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) 
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งบลงทุน รวม 232,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 232,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท ใช้ในการ
ควบคุมอุณหภูมิในห้องจัดเก็บเวชภัณฑ์ ป้องการยาเสื่อมคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติด
ผนัง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก
งบประมาณ  เดื อนสิ งหาคม  2559 (กองสาธารณสุข)  บรรจุ ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 231 ล าดับที่ 24 

    

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลจ านวน 1 ตัว ตัว
ละ 9,000 บาท ใช้ในเก็บภาพถ่ายกิจกรรมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
- เป็นกล้องคอมแพค 
- ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 
- มีระบบแฟลชในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้ 
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุข) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 289 ล าดับที่ 14 
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ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 39,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 39,000 บาท ใช้ส าหรับในการประชุม น าเสนอผลงานและ
ข้อมูลด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens 
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที ่True 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุข) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 289 ล าดับที่ 14 

    

   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จ านวน 13,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ ง  จ านวน 2 คัน คันละ 6,900
บาท ส าหรับให้ผู้มารับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางกายได้มีอุปกรณ์
รถเข็นไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการมารับบริการ โดยมีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 
- โครงท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว 
- พ้ืนที่นั่งและพนักพิงหลังท าด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม 
- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18x18 นิ้ว 
- มีที่วางเท้าท าด้วยอะลูมิเนียม 
- มีที่วางแขน 2 ข้าง ท าด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม 
- มียางตัน 4  ล้อ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุข) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 231 ล าดับที่ 24 
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ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน จ านวน 2 คัน คันละ 20,000
บาท ส าหรับให้ผู้มารับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางกายได้มีอุปกรณ์
รถเข็นไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการมารับบริการ โดยมีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม 
- โครงตัวรถท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว 
- ชั้นล่างมีที่ส าหรับวางของท าด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติด
กับตัวรถ 
- ด้านข้างของโครงตัวรถมีที่ส าหรับใส่ถังออกซิเจน ท าด้วยเหล็กไม่เป็น
สนิม 
- มีล้อจักรยาน 2 ล้อ และล้อกระทะหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 นิ้ว 
- ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60x200x80 เซนติเมตร 
- พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุข) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 231 ล าดับที่ 24 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จ านวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 50,000 บาท เพ่ือใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการใน
สถานบริการ มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- อัตราการไหล 0-5 ลิตร/นาที 
- ขนาดเครื่อง 365x375x600 มม. 
ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 231 ล าดับที่ 24 

    

    ค่าจัดซื้อรถเข็นท าแผล จ านวน 33,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นท าแผล จ านวน 3 คัน คันละ 11,000 บาท
เพ่ือใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในสถาน มีรายละเอียด
คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เป็นรถเข็นท าแผลชนิดมีอ่าง 
- โครงท าด้วยเหล็กสแตนเลส มีพ้ืน 2 ชั้น 
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- ชั้นบนมีที่วางขวดน้ ายาประมาณ 7 ที ่มีที่วางกระปุก
ส าลี ประมาณ 3 ที ่
- ชั้นล่างมีลิ้นชัก 2 ช่อง 
- มีราวสแตนเลสกั้นกันของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น 
- ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ 
- มีที่จับส าหรับเข็นเคลื่อนที่ 
- ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17 x 29 x 32 นิ้ว 
- พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุข) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 231 ล าดับที่ 24 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ าจั ดซื้ อตู้ เ ย็ น  จ านวน  1 ตู้  ตู้ ล ะ15,000 บ าท  มี
รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้  ขนาด 9 คิว เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ใช้ในการเก็บวัคซีนและเวชภัณฑ์ โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองสาธารณสุข) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 289 ล าดับที่ 16 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน/เย็น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน/เย็น จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ
5,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ดังนี้ แบบ
2 ก๊อก น้ าร้อน/น้ าเย็นเพ่ือใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขต าบลสุเทพ ตั้ง
จ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 289 ล าดับที่ 16 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,391,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,940,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,940,360 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,445,360 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) 

    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษ ประเภทอ านวยการท้องถิ่นตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 330,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) 
    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) 
    

  งบด าเนินงาน รวม 305,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 87,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ
ให้แก่ พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกต ิหรืองานที่ไม่อาจ
ท าในเวลาราชการได้ (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 52,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้

ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองสวัสดิการสังคม) 
    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้ที่มี

สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ ก าหนด (กองสวัสดิการสังคม) 
    

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พัก
ค่ าธรรมเนี ยมในการใช้สนามบินฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม  ตามระเบียบฯ
ก าหนด (กองสวัสดิการสังคม) 

    

    ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างกอง
สวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 168,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 118,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท เช่น
กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสารวารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์ฯลฯ   
(กองสวัสดิการสังคม) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 400 ตัว ตัวละ 220 บาท
จ านวน 88,000 บาท ส าหรับใช้ในกิจกรรมของเทศบาลและชุมชนใน
ต าบลสุเทพ (กองสวัสดิการสังคม) 

    

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระ ถ้วยชาม   

แก้วน้ า ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก

เมาส์  แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) 

    

  งบลงทุน รวม 146,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 146,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 9,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว ตัวละ 3,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง มีโช้ค มีที่วางแขน เป็น
แบบขาเหล็ก และมีขนาดไม่น้อยกว่า 65(กว้าง) x 67(ลึก) x 114(สูง)
เซนติเมตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
  

    

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 12,300 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกแบบ  4 ฟุต
จ านวน 3 ตัว ตัวละ 4,100 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุตหรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 118(กว้าง) x 40 (ลึก) x 87 
(สูง)เซนติเมตร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่องจ านวน 1 ใบ ใบ
ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มีขนาดไม่
น้อยกว่า  92(กว้าง)  x 31(ลึก) x 180(สูง) เซนติ เมตร  ส าหรับเก็บ
เอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองสวัสดิการสังคม)  บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า จ านวน 30 ตัว ตัวละ 1,400 บาท
มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าขนาด 150x60x75 เซนติเมตร ขา
โครเมียม ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อชุดโซฟา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา จ านวน 1 ชุด ชุดละ 20,000 บาท ใช้
ส าหรับกิจกรรมของเทศบาลต าบลสุเทพ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้   
- เป็นชุดรับแขก 4 ทีน่ั่ง ท าจากหวายแท้ 
- มีโซฟายาว จ านวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 160x65 เซนติเมตร 
- มีเก้าอ้ี จ านวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65 เซนติเมตร  
- เป็นราคารวมโต๊ะกลาง กระจกโต๊ะกลาง เบาะนั่งและพนักพิง 
ตั้งตามราคาที่เทศบาลต าบลสุเทพเคยจัดซื้อ เนื่องจากไม่มีบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (กองสวัสดิการสังคม)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 290 ล าดับที่ 19 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 34,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 6 เครื่อง เครื่องละ 
5,800 บาท ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
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ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290 ล าดับที่ 19 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 7,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่  11 มีนาคม2559         
(กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 290 ล าดับที่ 19 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 510,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 510,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการรับแสดงตนนอกสถานที่
ส าหรับผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายโซนหมู่บ้านพร้อมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ  โดยมีค่าใช้จ่าย 
อาท ิค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 242 ล าดับที่ 3 

    

    
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน โดยการช่วยเหลือเป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การด ารงชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจ าเป็น หรือสนับสนุน
เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามความ
จ าเป็น ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอบจ.  เทศบาลและ อปท. 
พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วย       
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึงพิง พ.ศ. 2552 
(กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หนา้ 241 ล าดับที่ 1 
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โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ พร้อม
ศึกษาดูงาน 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้และศึกษาดูงานแก่
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 243 ล าดับ
ที ่5 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 27,796,370 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,406,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,406,120 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,633,180 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง

ประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 

    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 80,400 บาท 

      

  - เงินเพิ่มพิเศษของผู้บริหาร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษประเภทอ านวยการท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 
- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น โดยค านวณตั้ง

จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 
    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 185,280 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตาม

บัญชีก าหนดต าแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 

    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 7,980 บาท 

      
  เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเ พ่ิมค่าครองชีพชั่ วคราวและเงินเ พ่ิมต่างๆของ

ลูกจ้างประจ า โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 
    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,201,560 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) 
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 176,520 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน (กองช่าง) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 2,675,200 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว
3652 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

    

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ  ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท า
ในเวลาราชการได้ (กองช่าง) 

    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้

ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองช่าง) 
    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้ที่มี

สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด (กองช่าง) 
    

   ค่าใช้สอย รวม 1,545,200 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันฯลฯ (กองช่าง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ าพาหนะ  ค่ า เช่ าที่ พัก
ค่ าธรรมเนี ยมในการ ใช้สนามบินฯลฯ  ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ก าหนด (กองช่าง)  

    

    ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
(กองช่าง) 

    

    โครงการสุเทพ clean&clear จ านวน 475,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์รักษาความสะอาดในต าบล และจ้าง
เหมาแรงงานในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสุเทพ เป็นต้น และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงานฯลฯ (กองช่าง) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 161 ล าดับที่ 8 

    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศฯลฯ รวมถึงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารส านักงาน ห้องท างาน ห้องประชุม รั้ว ถนน
และสิ่ งก่อสร้าง อ่ืนๆ  ที่ช ารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน
จ า เป็นต้องบ ารุ งรักษาและซ่อมแซมเ พ่ือให้สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย หรือ
ทรุดโทรมกว่าเดิม (กองช่าง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 930,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษปากกา แฟ้ม ตรายาง
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก โต๊ะ เก้าอ้ีฯลฯ
(กองช่าง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก

ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า โคมไฟโฟโต้อิเล็กตรอน 
ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ (กองช่าง) 

    

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แอสฟัลท์ติก ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ อิฐกระเบื้อง สังกะสี ทรายบล็อก ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสา
เหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง  ทินเนอร ์ตะปู ค้อนคีม ชะแลง จอบ เสียม 
ขวาน ท่ออุปกรณ์ประปาฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและใช้ใน
กิจการของเทศบาล (กองช่าง) 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล

น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ ส าหรับใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล
เครื่องมือต่างๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสุเทพ (กองช่าง) 

    

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในกิจการงานเกษตร และปรับปรุง

ภูมิทัศน์อาคารส านักงานฯลฯ เช่น วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยาย 
พันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร (กองช่าง) 

    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานกองช่าง  เช่น ชุด

ปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า หมวก ผ้าปิดจมูก เป็นต้น วัสดุและอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ (กองช่าง) 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก  เมาส์  แป้นพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง) 
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งบลงทุน รวม 19,715,050 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,609,050 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 23,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7 ตัว ตัวละ 3,300 บาท มี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ เป็นแบบพนักพิงสูง มีโช้ค มีที่วางแขน เป็น
แบบขาเหล็ก และมีขนาดไม่น้อยกว่า 65(กว้าง) x 67(ลึก) x 114(สูง)
เซนติเมตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 

จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) จ านวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท ส าหรับติดตั้ง
ห้องควบคุม CCTV เทศบาลต าบลสุเทพชั้น 3 มีคุณลักษณะเฉพาะไม่
น้อยกว่าดังนี้ 
- ขนาด 18,000 บีทียู 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร5์ 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 

    

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จ านวน 10,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่องจ านวน 3 ใบ ใบ
ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นตู้เหล็ก มีขนาดไม่
น้อยกว่า 92(กว้าง) x 31 (ลึก) x 180(สูง) เซนติเมตร ส าหรับเก็บ
เอกสารของทางราชการ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
ค่าจัดซื้อคีมหนีบหางปลาไฮดรอลิก จ านวน 1,650 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคีมหนีบหางปลาไฮดรอลิก จ านวน 1 อัน อันละ 
1,650 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ สามารถใช้กับ
หางปลาสายไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 70 ตารางมิลลิเมตร ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า288 ล าดับที่ 12 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จ านวน 19,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จ านวน1 เครื่อง เครื่องละ 
19,500 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- ก าลังไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ 220 โวลต์ 
- ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า ไม่น้อยกว่า 700 รอบต่อนาท ี
- ความสามารถในการเจาะได้ถึง 200 มิลลิเมตร 
- เป็นราคารวมกระบอกเจาะหัวเพชรขนาด 2 นิ้ว 52 มิลลิเมตร จ านวน 
1 ดอก 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 288 ล าดับที่ 12 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 21,000 
บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้ 
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
- น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) 
หน้า 288 ล าดับที่ 12 
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ค่าจัดซื้อเครื่องลับดอกสว่าน จ านวน 2,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องลับดอกสว่าน จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ
2,300 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ สามารถลับคม
ดอกสว่าน ขนาดตั้งแต่ 3-10 มิลลิเมตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 288 ล าดับที่ 12 

    

    ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จ านวน 9,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์จ านวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 9,700 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ ระยะวัดขั้น
ต่ า 100 เมตรป้องกันการกระแทกและฝุ่น (IP54) ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กอง
ช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 288 ล าดับ
ที ่12 

    

    ค่าจัดซื้อชุดบ๊อกซ์ ขันน๊อต แบบทะลุ จ านวน 4,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดบ๊อกซ์ ขันน๊อต แบบทะลุ จ านวน 1 ชุด ชุดละ
4,600 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ โดยใช้ขันน๊อต 
ขนาด 1/4–3/8 นิ้ว ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 288 ล าดับที่ 12 

    

    ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก ขนาด 1/2 นิ้ว จ านวน 2,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทกขนาด ½ นิ้ว จ านวน 1 ตัว ตัวละ 
2,300 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- ก าลังไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 710 วัตต์ 
- ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 16 มิลลิเมตร เหล็ก 10 มิลลิเมตร
และไม ้30 มิลลิเมตร 
- อัตรากระแทก 0-48,000 รอบต่อนาท ี
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 288 ล าดับที่ 12 
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ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ แบบไร้สาย จ านวน 12,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ แบบไร้สายจ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
12,500 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- ขนาดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
- ดอกสว่านไม่เกิน 16 มิลลิเมตร 
- ความเร็วรอบ 900 รอบต่อนาท ี
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 288 ล าดับที่ 12 

    

   ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือถือจ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
2,100 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4 นิ้ว 
- ก าลังไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 710 วัตต์ 
- ความเร็วรอบตัวเปล่าไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 288 ล าดับที่ 12 

    

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย 

จ านวน 78,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย โดยท าการติดตั้งระยะทางรวม 1,500.00 เมตร 
โดยใช้สาย Drop Wire 2x0.90 ตารางมิลลิเมตร และติดตั้งล าโพงฮอร์น 
ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 8 โอห์ม จ านวน 14 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั้งเครื่องขยายเสียงก าลังขับไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์, 
เครื่ อง เล่น  DVD/CD/MP3,  ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ ง โต๊ะ  ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 1/2560 จ านวน 1 แห่ง  
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 124 
ล าดับที่ 85 
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ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ 

จ านวน 112,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ โดยท าการติดตั้งระยะทางรวม 2,150.00 เมตร 
โดยใช้สาย Drop Wire 2x0.90 ตารางมิลลิเมตร และติดตั้งล าโพงฮอร์น 
ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 8 โอห์ม จ านวน 28 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั้งเครื่องกระจายเสียง ก าลังขับไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์
, เครื่ อง เล่น DVD/CD/MP3,  ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ ง โต๊ะส าหรับ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 31/2560 จ านวน 1 แห่ง 
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 131 
ล าดับที่ 92 

    

    
ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 

จ านวน 256,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านกองบิน 41 โดยท าการติดตั้งระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 6,600.00 
เมตร โดยใช้สาย Drop Wire 2x0.90 ตารางมิลลิเมตร และติดตั้งล าโพง
ฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จ านวน 40 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ และติดตั้งเครื่องขยายเสียงก าลังขับไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์, 
เครื่องเล่น DVD/WP3, ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ ส าหรับประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 8/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 125 ล าดับที่ 86 

    

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

จ านวน 999,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย โดยท าการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (IP Camera) 
แบบภายนอกอาคาร จ านวน 9 จุด พร้อมอุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เดินสาย Fiber Optic แบบ Single mode พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึก 
ภาพผ่านเครือข่าย NVR แบบ 16 ช่อง ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลสุเทพ เลขที่ 2/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 251 ล าดับที่ 1 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 23,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 5,800 
บาท ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ. 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559          
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 290
ล าดับที่ 19 

    

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
(30 หน้า/นาที) 

จ านวน 7,900 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LEDขาวด า
(30 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ. 2559 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม
2559 (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
290 ล าดับที่ 19 

    

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 18,108,000 บาท 

   
อาคารต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้ าพร้อมจัดซื้อถังเก็บ
น้ าไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 

จ านวน 850,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้ า หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 
โดยท าการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร พร้อมจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์
กลาส ขนาด 5,000 ลิตร จ านวน 20 ถัง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่  19/2560 จ านวน 1 แห่ง 
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 115 
ล าดับที่ 75 
  

    



189 
 

    
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ช้ัน หมู่ที่ 
14 บ้านใหม่หลังมอ 

จ านวน 940,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่หลังมอ บริเวณด้านหลังอาคารกองทุนหมู่บ้าน โดยท าการ
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลสุเทพ เลขที่ 32/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 116 ล าดับที่ 76 

    

    
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

จ านวน 2,100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบล   
สุเทพ ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร โดยท าการปรับปรุง
งานสถาปัตยกรรม และหลังคา ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
เลขที่ 34/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 140 ล าดับที่ 103 

    

    
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า ค.ส.ล. บริเวณสุสานบ้าน
สันลมจอย 

จ านวน 320,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ า ค.ส.ล. ภายในสุสานบ้านสันลม
จอย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ต าบลสุเทพ โดยท าการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 7.60 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 21.28 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล             
สุเทพ เลขที่ 38/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 119 ล าดับที่ 82 

    

    
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ช้ัน  
หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

จ านวน 1,333,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า โดยท าการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่  18/2560 
จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 118 ล าดับที่ 81 
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โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมถังเก็บน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยแก้ว 

จ านวน 64,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาถังเก็บน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยแก้ว โดยท าการเชื่อมโครงหลังคาคลุมถังเก็บน้ า พร้อมมุงด้วยวัสดุ
แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 51.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 3/2560 
จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 117 ล าดับที่ 79 

    

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ จ านวน 800,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ ต าบลสุเทพ 
โดยท าการเทลานคอนกรีต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย
กว่า 38.00 เมตร พร้อมห้องน้ าขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 7.60 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21.28 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง  ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 36/2560 (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 122 ล าดับที่ 83 

    

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณหลัง
บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 

จ านวน 31,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณหลังบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว โดยท าการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ า  ค .ส.ล.  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่ า  1.40 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่ า
31.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพเลขที่ 4/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 86 ล าดับที่ 43 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอย       
สุเทพ 

จ านวน 155,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 
บริเวณลานจอดรถเล็ก โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 30.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 20/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 81 ล าดับที่ 33 

    

    
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 

จ านวน 306,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค์ บริเวณซอยบ้านเหนือ โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จ านวน 9 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร พร้อมเท
คอนกรีตทับหลังท่อ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 61.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่  21/2560 จ านวน 1 แห่ง          
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 94 
ล าดับที่ 55 

    

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค์ 

จ านวน 719,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้าน
อุโมงค์ บริเวณปากซอยทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ ถึงที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50–4.40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,704.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 22/2560 จ านวน 1 แห่ง 
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 70 
ล าดับที่ 17 
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โครงการปรับปรุงท้องร่องระบายน้ า หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท้องร่องระบายน้ า หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย โดย
ท าการปรับปรุงท้องร่องระบายน้ า จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณเชื่อม
ร่องระบายน้ าเดิม ท้องร่องกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 48.00 เมตร จุด
ที่ 2 บริเวณข้างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ท้องร่อง กว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 32.00 เมตร ความยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 80.00 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 23/2560 จ านวน 
1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
89 ล าดับที่ 49 

    

    
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้าน 
ดอยปุย 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย 
เชื่อมท่อระบายน้ าเดิมถึงบ่อพักเดิม โดยท าการปรับปรุงรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
เลขที่ 24/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หนา้ 88 ล าดับที่ 48 

    

    
โครงการก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า หมู่ที่ 12 บ้าน
ภูพิงค์ 

จ านวน 850,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ 
โดยท าการก่อสร้างบันได จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ก่อสร้างบันไดทางลง
บริเวณร้านค้าด้านบน ความยาว 69.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
230.00  ตารางเมตร  จุดที่ 2 ก่อสร้างบันไดทางลงบริเวณร้านค้า
ด้านล่าง ความยาว 34.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 26/2560 จ านวน 
1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
135 ล าดับที่ 99 
 
 
 
 
 
  

    



193 
 

    
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว จ านวน 305,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยแก้ว บริเวณด้านข้างวัดศรีโสดา โดยท าการก่อสร้างลานจอดรถ         
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 5/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 132 ล าดับที่ 93 

    

    
โครงการก่อสร้างขยายทางลงลานจอดรถด้านล่าง พร้อม
รางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ 

จ านวน 98,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายทางลงและรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ บริเวณลานจอดรถด้านล่าง โดย
ท าการก่อสร้างขยายทางลงลานจอดรถ หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 30.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 27/2560 จ านวน 1 แห่ง 
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 136 
ล าดับที่ 100 

    

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณซอย 5/1 
จามจุรีย์ เชื่อมรางระบายน้ าเดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

จ านวน 232,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 
บริเวณซอย 5/1 จามจุรีย์ เชื่อมรางระบายน้ าเดิม โดยท าการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 28/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 81 ล าดับที่ 34  

    

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน้ าเดิม ถึงล าเหมืองสาธารณะข้างบ้านพักพนักงาน 
หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

จ านวน 638,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 
บริเวณเชื่อมรางระบายน้ าเดิม ถึงล าเหมืองสาธารณะข้างบ้านพัก
พนักงาน โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 125.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 29/2560 จ านวน 
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1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
82 ล าดับที่ 35 

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย จ านวน 89,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย บริเวณ
บ้านเลขที่ 90/2 ถึงบ้านเลขที่ 144 โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
173.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 
30/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) หน้า 60 ล าดับที่ 3 

    

    
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 บ้านทรายค า 

จ านวน 2,375,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 15 บ้านทรายค า บริเวณถนนเลียบคลอง 1L 
19L ถึงล าเหมืองสาธารณประโยชน์ โดยท าการวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 350.00 เมตร และวางท่อ 
ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
ความยาวรวมพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 425.00 เมตร และขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,037.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่  33/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 95 ล าดับที่ 57 

    

    
โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยแก้ว 

จ านวน 125,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/4 
ถึงบ้านเลขที่ 2/9 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว โดยท าการปรับปรุงฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.50 เมตร จ านวน 139 ฝา ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 6/2560 จ านวน 1 แห่ง (กอง
ช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 86 ล าดับที่ 
44 
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โครงการปรับปรุงเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณ
ลานจอดรถภายในหมู่บ้านและบริเวณลานจอดรถครูบาเจ้า
ศรีวิชัย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 

จ านวน 117,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณลาน
จอดรถภายในหมู่บ้านและบริเวณลานจอดรถลานครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 
2 บ้านห้วยแก้ว โดยท าการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล             
สุเทพ เลขที่ 7/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 132 ล าดับที่ 94 

    

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

จ านวน 1,413,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4 
บ้านห้วยทราย โดยท าการปรับปรุงผิวจราจร จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
ยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.80–6.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร  ช่วงที่ 2  
ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อย
กว่า 5.00 เมตร ยาว 596.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,085.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 9/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 67 ล าดับท่ี 14   

    

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง จ านวน 63,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5 บ้านร่ าเปิง บริเวณเชื่อมถนน
เดิมถึงบ้านเลขท่ี 20/1 โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 117.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 10/2560 
จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 59 ล าดับท่ี 1 
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โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และก าแพงกันดิน 
ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

จ านวน 371,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร และก าแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อม
ราวกันตก หมู่ท่ี 5 บ้านร่ าเปิง บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 78/1 และ 78/2 
โดยท าการขยายผิวจราจรค.ส.ล. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร 
และก าแพงกันดิน ค.ส.ล. สูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร ยาว 39.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมราวกันตก ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
เลขท่ี 11/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 61 ล าดับท่ี 6 

    

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง จ านวน 565,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่  5 บ้านร่ าเปิง 
เชื่อมต่อรางระบายน้ าเดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 22/2  โดยท าการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
เลขที่ 12/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 74 ล าดับที่ 22 

    

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพัก
เดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

จ านวน 752,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 
บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี เลขที่ 80/25 โดยท าการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 13/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 76 ล าดับที่ 25 

    

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน โดยท าการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
เลขที่ 16/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 92 ล าดับที่ 53 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 
15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

จ านวน 732,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 
บริเวณบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 โดยท าการก่อสร้างราง
ระบายน้ า จ านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร            
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 126.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ 14/2560 จ านวน 1 แห่ง (กอง
ช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 77 ล าดับที่ 
27 

    

    โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย บริเวณ
น้ าตกในหมู่บ้าน โดยท าการก่อสร้างราวกันตก สูง 1.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่  25/2560 
จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 134 ล าดับที่ 98 

    

    

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13/2 หมู่
ที่ 7 บ้านช่างทอง 

จ านวน 176,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยาย
ไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13/2 โดย
ท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 5 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่า 37.00 เมตร และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่  17/2560 จ านวน 1 แห่ง      
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 93 
ล าดับที่ 54 
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

จ านวน 884,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และ
ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิมถึง
บริเวณสิ้นสุดเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสุเทพ หน้าสุสานบ้านต าหนัก 
โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 15 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่า 141.00 เมตร และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างไม่น้อยกว่า 
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ เลขท่ี 15/2560 จ านวน 1 แห่ง 
(กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 91 
ล าดับที่ 52 

    

    
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์
บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 403,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ โดยท าการปรับปรุงเสาไฟฟ้า 
จ านวน 4 ต้น และติดตั้งดวงโคมเมทัลฮาไลท์ จ านวน 4 ดวง ต่อ 1 ต้น 
พร้อมปรับปรุงป้ายสกอร์บอร์ด ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสุเทพ 
เลขที่ 37/2560 จ านวน 1 แห่ง (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 105 ล าดับที่ 64 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,630,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,080,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,080,360 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,636,360 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 
    

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 444,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 16,550,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 14,100,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,500,000 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการเก็บขนและก าจัด

ขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสุเทพ (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 157 ล าดับที่ 3   

    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมรณรงค์ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์  ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน (หมู่ที่ 1-15) จัดตั้งจุดรับซื้อขยะในชุมชน และจัดตั้ง
กองทุนรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านชุมชน สถานศึกษา จัดตั้งชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการขยะ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ในการรณรงค์จัดตั้งชุมชนต้นแบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 156 ล าดับที่ 2 
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โครงการผลิตปุ๋ยหมักและเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการน าเศษกิ่งไม้
ใบไม้และขยะอินทรีย์มาท าปุ๋ยพร้อมเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพ่ือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุด าเนินการ เช่น  ถุงบรรจุ เอกสาร  และป้าย
ประชาสัมพันธ์ จอบ เสียม คราด แผ่นพับเชิญชวนแนะน าข้อบ่งใช้          
วิธีท า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทาง
การเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เมล็ดพันธุ์
พืชผัก ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560–2562) หน้า 159 ล าดับที่ 6 

    

    
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของต าบลสุเทพ 

จ านวน 3,500,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ ท าความ
สะอาด ถนน ทางเท้า การตัดหญ้า การขุดลอกรางระบายน้ า เหมือง
ฝาย จัดท าปุ๋ยหมัก ฯลฯ ในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ ค่าใช้จ่ายที่เป็น
ส่วนของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย เพ่ือป้องกันอันตราย
จากการท างานต่างๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ าย อ่ืนฯลฯ  โดยจ าเป็นและ
ประหยัด (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 155 ล าดับที่ 1   

    

   ค่าวัสดุ รวม 2,450,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถุงมือ รองเท้ากระดาษ

ช าระ ถ้วยชาม แก้วน้ า ไม้กวาดผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้าง
ห้องน้ า ถุงขยะ ถังขยะฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 350,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ าย เป็ นค่ าวั สดุ ยานพาหนะและขนส่ ง  เช่น   ยางรถยนต์ 
รถจั กรยานยนต์  ที่ ปั ดน้ า ฝน  หลอดไฟ  และ อุปกรณ์ เกี่ ย ว กั บ
ยานพาหนะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,800,000 บาท 

      
  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเชื้อเพลิง

น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันไฮโดรลิก น้ ามันเบรคฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) 
    

   วัสดุการเกษตร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ไม้
ดอกไม้ประดับฯลฯ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารของ
หน่วยงานต่างๆ ในเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง (กอง
สาธารณสุขฯ) 

    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงานสาธารณสุข ชุดปฏิบัติงาน    
ถุงมือ รองเท้า หมวก ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน ในการป้องกันอันตรายที่
เกิดจากภาวะเสี่ยงจากการท างาน รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,225,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,940,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,940,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้น าชุมชน จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา         
ดูงาน ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 302 ล าดับที่ 4 

    

    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสุเทพ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
อาทิ การสัมมนาจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม
เปิดตัวโรงเรียนผู้สูงอายุตลอดจนการจัดหาวิทยากร เพ่ืออบรมให้ความรู้
ด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การฝึก
อาชีพฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าอาหาร อาหารว่าง           
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจ าเป็น
และประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสวัสดิการ
สังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า191 ล าดับ
ที ่10 

 

 

 

    



203 
 

    
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิ จพอเพียงแก่เยาวชน
ประชาชน คณะศึกษาดูงานและผู้ที่สนใจ โดยการ 1) ถ่ายทอดความรู้ใน
การด าเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกปฏิบัติงานผ่าน
กิจกรรมการสาธิตแบบมีส่วนร่วม 2) สนับสนุนแผนการผลิต/การตลาด/
การประชาสัมพันธ์ฯลฯ 3) พัฒนาปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมใน
การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจ าเป็นและประหยัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กอง
สวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 
143 ล าดับที่ 2 

    

    โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ในศูนย์ เศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นศูนย์กลางในการศึกษาเรียนรู้คณะศึกษาดูงาน
จากทุกภูมิภาค รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก/เยาวชน ประชาชน 
สถานศึกษา ผู้ที่สนใจฯลฯ โดยการ 1) ถ่ายทอดความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมการสาธิต
แบบมีส่วนร่วม 2) สนับสนุนแผนการผลิต/การตลาด/การประชา 
สัมพันธ์ ฯลฯ 3) พัฒนาปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4) จ้างแรงงานในการดูแลศูนย์ฯ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจัดเตรียม
สถานที่ให้เหมาะสมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 142 ล าดับที ่1 
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โครงการคุ้มครองเด็กเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก/กลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ และส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านเด็กและ
เยาวชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี โดยมีค่าใช้จ่าย
อาทิ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ     
ค่าประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องโดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 190 ล าดับ
ที ่8 

    

    โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านกีฬาพ้ืนบ้าน 
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  โดยมี
ค่าใช้จ่ าย อาทิ  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในกรณีที่เข้ารอบการแข่งขันระดับจังหวัด ค่า
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.4 /ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กอง
สวัสดิการสั งคม)  บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ .  2560–2562) 
หน้า 213 ล าดับที่ 3 

    

    โครงการบริการสาธารณะเพือ่ประชาชน จ านวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานและการ
จ้างแรงงาน ในการจัดงานหรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลสุเทพ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองสวัสดิการ
สังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 245 ล าดับ
ที ่2 
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โครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและ
ประชาชนทั่วไป 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทักษะอาชีพ ตามความถนัดและ
ความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557 (กองสวัสดิการสังคม)  บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 148 ล าดับที่ 5 

    

    โครงการวันสตรีสากล จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มสตรี
ในต าบล อาทิ การจัดเวทีวิชาการเวทีแสดงศักยภาพสตรี กิจกรรมการ
คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านต่างๆ เพ่ือรับเกียรติบัตรในวันสตรีสากล โดยมี
ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นและประหยัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผน 
พัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 189 ล าดับที่ 6 

    

    โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลสุเทพ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลสุเทพ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 189 ล าดับ
ที ่5 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลสุเทพ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและส่งเสริมศักยภาพแก่กลุ่มสตรี
ระดับหมู่บ้านและต าบล  และศึกษาดูงาน  โดยมีค่าใช้จ่าย  อาทิ 
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 187 ล าดับที่ 1 

    

    
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในต าบล 
สุเทพ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้  ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านระเบียบกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตลอดจนศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจ าเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการ
สังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 188 ล าดับ
ที ่3 

    

  งบลงทุน รวม 285,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 285,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จ านวน 285,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบจ านวน 15 หลัง หลังละ 19,000 บาท ใช้
ส าหรับกิจกรรมของเทศบาลต าบลสุเทพ โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ดังนี้ ขนาด 4x6 เมตร เสาโครงสร้างเต็นท์ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ผ้าใบ
คลุมเต็นท์ชนิดวีนีล่อน สายเข็มขัดไนล่อนพร้อมหัวเข็มขัด ตั้งตามราคา
ท้องตลาดทั่ว ไป เนื่ องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์         
(กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
หน้า 287 ล าดับที่ 10 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,274,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 950,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการกีฬาเพื่อลูกรัก จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดแข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก
และเยาวชนในช่วงหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือในช่วงปิด
ภาคเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าวิทยากร ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงและผู้ควบคุม
ทีมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 217 ล าดับที่ 9 

    

    
โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งทีมเข้าแข่งขัน
กีฬา 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ใน
การส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา ส าหรับประชาชนภายในต าบล พนักงาน
เทศบาลต าบลสุเทพ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุด
กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้
ควบคุมทีมและนักกีฬาในกรณีที่เข้ารอบการแข่งขันระดับจังหวัด  ค่า
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  โดยจ าเป็นและประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 221 ล าดับที่ 13 
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สุเทพลีก” (Suthep 
League) ส าหรับเยาวชนและประชาชนภายในต าบลสุเทพ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สุเทพลีก” 
(Suthep League) โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัด
สถานที ่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงและผู้ควบคุมทีม 
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 220 ล าดับที่ 12 

    

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสุเทพ “สุเทพเกมส์” จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสุเทพ “สุเทพ
เกมส์” โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและ
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 216 ล าดับที่ 8 

    

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เพ่ือใช้ประจ าศูนย์

กีฬาและนันทนาการต าบลสุเทพ (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 217 ล าดับที่ 10  

    

  งบเงินอุดหนุน รวม 324,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 324,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 324,000 บาท 

      

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
จ านวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้ 
- บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1  จ านวน 11,000 บาท 
- บ้านห้วยแก้ว หมู่ที ่2 จ านวน 10,000 บาท 
- บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3  จ านวน 28,000 บาท 
- บ้านห้วยทราย หมู่ที ่4  จ านวน 27,000 บาท 
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- บ้านร่ าเปิง หมู่ที่ 5  จ านวน 24,000 บาท 
- บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6  จ านวน 30,000 บาท 
- บ้านช่างทอง หมู่ที ่7  จ านวน 17,000 บาท 
- บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8  จ านวน 6,000 บาท 
- บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9  จ านวน 25,000 บาท 
- บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10  จ านวน 40,000 บาท 
- บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11  จ านวน 18,000 บาท 
- บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12  จ านวน 13,000 บาท 
- บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13  จ านวน 40,000 บาท 
- บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14  จ านวน 20,000 บาท 
- บ้านทรายค า หมู่ที ่15  จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ืออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬาสุเทพเกมส์ และฟุตบอลสุเทพลีค โดยจ่ายตามรายหัวนักกีฬาแต่ละ
ประเภทที่แต่ละหมู่บ้านจัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 240 ล าดับที่ 36 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 3,399,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,470,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,470,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการจัดลานกิจกรรม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุฯลฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัยในต าบล โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่า
วัสดุ อุปกรณ ์ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 181 ล าดับที่ 19 

    

    โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้
คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ตกแต่งซุ้มและรอบบริเวณงาน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 167 ล าดับที่ 5 

    

    
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลสุเทพ โดยมีค่าใช้จ่าย
คือ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ มค่ าวัสดุ อุปกรณ์  ค่ า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าด าเนินการ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 247 ล าดับที่ 5 
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โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าด าเนินการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ  
โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 (กองการศึกษา)  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 180 ล าดับที่ 18 

    

    โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้า
ศรีวิชัย เช่น ค่าประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประกวดการอนุรักษ์วัตถุมงคลครูบาศรีวิชัย  และพระเครื่องสกุล
ล้านนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 182 ล าดับที่ 20 

    

    โครงการส่งเสริมประเพณีเดินขึ้นดอย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดินขึ้นดอยโดยมีค่าใช้จ่าย
คือค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 165 ล าดับที่ 3 

    

    โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมี
การจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การ
ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าด าเนินการ ค่า
จัดซื้อเทียนเข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 164 ล าดับที่ 2 

    โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของ
เทศบาลต าบลสุเทพ ทั้งในระดับต าบลอ าเภอ และจังหวัด โดยมี
ค่าใช้จ่ายคือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่า ใช้จ่ ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 (กองการศึกษา)  บรรจุ ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 166 ล าดับที่ 4 

    

    
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทาง
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้แก่
ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
ด าเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็น
และประหยัด ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 163 ล าดับที่ 1 

    

    โครงการคนดีศรีสเุทพ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมคนดีศรีสุเทพ ในการ
พิจารณาคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์เป็นบุคคลดีเด่น
ด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ด าเนินการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 174 ล าดับที่ 12 
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 90 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
ส่งเสริมให้เยาวชนในต าบลสุเทพ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในภาคฤดู
ร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าด าเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 174 ล าดับที่ 12 

    

    โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้วัด ชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชนใน
ต าบลสุเทพ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านศีลธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
คือ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าด าเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองการศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 171 ล าดับที่ 9 

    

    
โครงการอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติส าหรับเด็ก
เยาวชน 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศิลปะล้านนาและฝึกปฏิบัติส าหรับ
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพโดยมีค่าใช้จ่าย  อาทิ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ โดยจ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 162 ล าดับที่ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,929,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,929,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตาม 
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ในการ
ด าเนินการเข้าร่วมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) หน้า 179 ล าดับที่ 17 

    

   

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตาม 
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการ
ด าเนินการเข้าร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 166 ล าดับที่ 4 

    

   เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 1,564,000 บาท 

   
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 1,514,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการด าเนินการจัด
กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรม วันส าคัญต่างๆ โดยอุดหนุนให้
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้ 
(1) โครงการจัดงานวันลอยกระทง จ านวน 275,000 บาท ดังนี้ 
- หมู่ที ่1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14  หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
- หมู่ที ่2  หมู่บ้านละ 15,000 บาท 
- หมู่ที ่6, 13  หมู่บ้านละ 25,000 บาท 
- หมู่ที ่10 หมู่บ้านละ 30,000 บาท 
- หมู่ที ่12, 15 หมู่บ้านละ 10,000 บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 176 ล าดับที่ 14 
(2) โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 165,000 บาท ดังนี้ 
- หมู่ที ่1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
- หมู่ที ่4  หมู่บ้านละ 10,000 บาท 
- หมู่ที ่15 หมู่บ้านละ 15,000 บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 176 ล าดับที่ 14 
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(3) โครงการจัดงานด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน 430,000 บาท 
- หมู่ที ่1, 3, 5, 8, 9, 14 หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
- หมู่ที ่2, 10 หมู่บ้านละ 25,000 บาท 
- หมู่ที ่4 หมู่บ้านละ 30,000 บาท 
- หมู่ที ่6, 11, 13, 15 หมู่บ้านละ 35,000 บาท 
- หมู่ที ่7 หมู่บ้านละ 40,000 บาท 
- หมู่ที ่12 หมู่บ้านละ 50,000 บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 176 ล าดับที่ 14 
(4) โครงการจัดงานปีใหม่ม้งสากล ระดับประเทศ หมู่ที่ 11 บ้านดอย
ปุย จ านวน 240,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 183 ล าดับที่ 22 
(5) โครงการจัดงานปีใหม่ลีซู หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย จ านวน 
20,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 176 
ล าดับที่ 14 
(6) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จ านวน 37,500 บาท โดยอุดหนุนหมู่ที่ 1-15 หมู่บ้านละ 
2,500 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 177 
ล าดับที่ 15 
(7) โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 37,500 บาท โดยอุดหนุนหมู่ที่ 1-15
หมู่บ้านละ 2,500 บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 178 ล าดับที่ 16 
(8) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จ านวน 234,000 บาท โดยจัด
ขบวนด าหัวผู้สูงอายุมาร่วมกับเทศบาลต าบลสุเทพ ดังนี้ 
- หมู่ที ่1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 หมู่บ้านละ15,000 บาท 
- หมู่ที ่9, 11, 12 หมู่บ้านละ 18,000 บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 176 ล าดับที่ 14 
(9) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันเปิดทางขึ้นดอยสุเทพ จ านวน 
75,000 บาท โดยอุดหนุนหมู่ที่ 1-15 หมู่บ้านละ 5,000 บาท บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 176 ล าดับที่ 14 
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลสุเทพในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดเวทีเสวนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (กองการศึกษา) บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 169 ล าดับที่ 7 

    

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 315,000 บาท 

   
อุดหนุนวัดป่าแดงมหาวิหารตามโครงการธรรมะสัญจร
เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  อุดหนุนวัดป่าแดงมหาวิหาร เพ่ือให้คณะสงฆ์ต าบลสุเทพด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของวัดในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ ตามโครงการธรรมะสัญจร
เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กอง
การศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 172
ล าดับที่ 10 

    

   

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตามโครงการ
จัดกิจกรรมสมโภชและพิธีอัญเชิญน้ าสรงพระราชทานงาน
ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  เพ่ือให้คณะสงฆ์ร่วมกับ
พุทธศาสนิกชนด าเนินกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมสมโภชและพิธี
อัญเชิญน้ าสรงพระราชทานงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพใน
วันวิสาขบูชา (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) หน้า 173 ล าดับที่ 11 

    

   อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ ให้คณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จ านวน 9 แห่ง แห่งละ
15,000 บาท ดังนี้ 
- วัดป่าแดงมหาวิหาร ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดผาลาด ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดร่ าเปิง (ตโปทาราม) ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดฝายหิน ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
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- วัดโป่งน้อย ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดใหม่ห้วยทราย ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดอุโมงค์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
- วัดช่างทอง ตามโครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 
(กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า
175 ล าดับที่ 13 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เช่น การอบรมให้ความรู้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล ในการขับเคลื่อนการด าเนินการของศูนย์ฯ ให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามบทบาทภารกิจถ่ายโอน โดยจ าเป็นและประหยัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนา
สามป ี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ล าดับท่ี 4 

    

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง  
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  โดยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือของ
เทศบาลต าบลสุเทพในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริและด าเนินกิจกรรม
การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ท้ังทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อท่ีจะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้   
คงอยู่สืบไปโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าพาหนะ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ โดย
จ าเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
หน้า 151 ล าดับท่ี 2 
  

    

 
 


