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ของ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 

                    บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ ถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังตอไปนี้ 
 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

         ในปงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน พ.ศ. 2560  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

           1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน  45,680,970.76  บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จํานวน  34,866,952.68  บาท 

      1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  16,936,279.37  บาท 

      1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ  
         รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน  19,270,164.31  บาท 
 

 

            2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  2560  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

    (1) รายรับจริง จํานวน  50,468,142.93  บาท ประกอบดวย 

      หมวดภาษีอากร จํานวน  3,801,394.75 บาท 

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน    820,641.20 บาท 

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน    202,110.10 บาท 

      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน             0.00 บาท 

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน    132,790.51 บาท 

      หมวดรายไดจากทุน จํานวน             0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,789,854.74 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 27,762,645.00 บาท 
 

 

               
 
 
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  958,706.63  บาท 

 

               (3) รายจายจรงิ จํานวน  30,654,284.26  บาท ประกอบดวย 
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      งบกลาง จํานวน 11,164,355.26 บาท 

      งบบุคลากร จํานวน 14,704,555.59 บาท 

      งบดําเนินงาน จํานวน   3,044,753.41 บาท 

      งบลงทุน จํานวน     295,120.00 บาท 

      งบรายจายอ่ืน จํานวน              0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จํานวน   1,445,500.00 บาท 
 

 

             (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
     จํานวน  958,706.63  บาท 

 

              (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน  7,480,100.00  บาท 
 

 

              (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  0.00  บาท 
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รายรับจริง ป  

2559

ประมาณการ ป 

2560

ประมาณการ ป 

2561

3,591,687.40 3,720,000.00 3,720,000.00

692,177.90 895,000.00 900,000.00

484,362.46 500,000.00 600,000.00

0.00 0.00 0.00

81,840.00 130,000.00 110,000.00

0.00 0.00 0.00

4,850,067.76 5,245,000.00 5,330,000.00

21,080,417.20 22,755,000.00 22,670,000.00

21,080,417.20 22,755,000.00 22,670,000.00

15,137,394.00 32,000,000.00 32,000,000.00

15,137,394.00 32,000,000.00 32,000,000.00

41,067,878.96 60,000,000.00 60,000,000.00

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายไดจากทุน

รวมรายไดจัดเก็บ

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวม

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายจริง ป 

2559

ประมาณการ ป 

2560

ประมาณการ ป 

2561

งบกลาง 3,896,754.10 18,740,600.00 19,354,860.00

งบบุคลากร 15,649,974.02 20,830,120.00 22,283,320.00

งบดําเนินงาน 10,832,916.89 15,389,680.00 16,290,920.00

งบลงทุน 2,490,214.00 3,085,600.00 1,848,900.00

งบรายจายอื่น 0.00 50,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,154,000.00 1,904,000.00 2,032,000.00

35,023,859.01 60,000,000.00 61,840,000.00

35,023,859.01 60,000,000.00 61,840,000.00รวม

รวมจายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจาย

จายจากงบประมาณ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 2  

เทศบัญญัติ 
 

 
เร่ือง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 61,840,000

แผนงานการเกษตร 798,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 19,354,860

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 819,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 750,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา 14,418,320

แผนงานสาธารณสุข 2,794,200

แผนงานเคหะและชุมชน 6,841,300

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,905,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,159,000

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริหารทั่วไป

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

ดาน ยอดรวม
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7,382,320 286,000 2,170,400 9,838,720

2,848,320 0 0 2,848,320

4,534,000 286,000 2,170,400 6,990,400

2,859,800 34,000 1,011,000 3,904,800

294,800 4,000 117,000 415,800

1,255,000 30,000 660,000 1,945,000

575,000 0 144,000 719,000

735,000 0 90,000 825,000

84,300 0 27,500 111,800

84,300 0 27,500 111,800

30,000 0 0 30,000

30,000 0 0 30,000

0 0 20,000 20,000

0 0 20,000 20,000

10,356,420 320,000 3,228,900 13,905,320

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง)

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

                               งาน
งานบริหารทั่วไป

งานวางแผน

สถิติและ

วิชาการ

งานบริหารงาน

คลัง
รวม

     งบ

    คาครุภัณฑ

งบรายจายอื่น

    รายจายอื่น

    คาวัสดุ

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม
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983,000 983,000

983,000 983,000

1,146,000 1,146,000

71,000 71,000

905,000 905,000

170,000 170,000

30,000 30,000

30,000 30,000

2,159,000 2,159,000

1,071,000 6,346,200 7,417,200

1,071,000 6,346,200 7,417,200

477,000 4,229,620 4,706,620

46,000 25,000 71,000

303,000 2,640,200 2,943,200

127,000 1,564,420 1,691,420

1,000 0 1,000

21,500 261,000 282,500

21,500 11,000 32,500

0 250,000 250,000

0 2,012,000 2,012,000

0 2,012,000 2,012,000

1,569,500 12,848,820 14,418,320

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                             งาน งานปองกันภัย

ฝายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย

รวม

            งบ

    คาครุภัณฑ

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

รวม

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

รวม

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

                             งาน

            งบ

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
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1,598,400 1,598,400

1,598,400 1,598,400

1,177,000 1,177,000

82,000 82,000

610,000 610,000

485,000 485,000

18,800 18,800

18,800 18,800

2,794,200 2,794,200

412,000 852,000 0 1,264,000

412,000 852,000 0 1,264,000

254,500 1,037,000 2,900,000 4,191,500

59,500 87,000 0 146,500

50,000 600,000 2,900,000 3,550,000

145,000 350,000 0 495,000

0 1,385,800 0 1,385,800

0 85,800 0 85,800

0 1,300,000 0 1,300,000

666,500 3,274,800 2,900,000 6,841,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

            งบ

                             งาน งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

รวม

            งบ

                             งาน

    คาวัสดุ

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาครุภัณฑ

รวม

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งบลงทุน
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679,000 679,000

679,000 679,000

140,000 140,000

140,000 140,000

819,000 819,000

540,000 190,000 730,000

510,000 190,000 700,000

30,000 0 30,000

20,000 0 20,000

20,000 0 20,000

560,000 190,000 750,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

งานสงเสริม

และสนับสนุน

ความเขมแข็ง

ชุมชน

งบบุคลากร

                             งาน

            งบ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

    คาวัสดุ

งบลงทุน

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

                             งาน

            งบ

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

รวม
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503,000 0 503,000

503,000 0 503,000

235,000 60,000 295,000

215,000 60,000 275,000

20,000 0 20,000

738,000 60,000 798,000

19,354,860 19,354,860

19,354,860 19,354,860

19,354,860 19,354,860

งบกลาง

    งบกลาง

รวม

รวม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม
                               งาน

     งบ

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

                             งาน

            งบ

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริม

การเกษตร

งานอนุรักษ

แหลงน้ําและปา

ไม

รวม
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ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,840,000 บาท

เทศบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

โดยที่เปนการสมควรตั้ง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ  2561 อาศัยอํานาจตามความ

ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด

ขอ 1  เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ 2  เทศบัญญัติ  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป

ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,840,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,905,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,159,000

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,418,320

แผนงานสาธารณสุข 2,794,200

แผนงานเคหะและชุมชน 6,841,300

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 819,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 750,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 798,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 19,354,860

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 61,840,000
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ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

                               ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)................................................

(นายพงคศักดิ์  ศิร)ิ

นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว

เห็นชอบ

(ลงนาม)................................................

นายอําเภอสันทราย  ปฏิบัติราชการแทน
(นายอดุลย  ฮวกนิล)

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประมาณการรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

0 2,820,432.00 2,601,747.00 2,750,000 20 % 3,300,000

0 152,186.70 115,850.60 150,000 -20 % 120,000

0 216,309.00 230,030.00 200,000 50 % 300,000

0 3,188,927.70 2,947,627.60 3,100,000 3,720,000

0 4,520.20 5,383.50 5,000 20 % 6,000

0 31,329.90 15,080.10 30,000 0 % 30,000

0 337,484.00 524,736.00 300,000 83.33 % 550,000

0 0 0 0 100 % 5,000

0 300 0 400 -75 % 100

0 6,080.00 6,450.00 5,000 40 % 7,000

0 2,380.00 2,250.00 2,000 25 % 2,500

0 0 0 0 100 % 30,000

0 680 8,000.00 1,000 900 % 10,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

คาธรรมเนียมอื่น ๆ

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่

รายรับจริง

ภาษีปาย

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

รายรับจริง

0 47,150.00 2,700.00 40,000 -92.5 % 3,000

0 38,218.00 22,105.00 35,000 -28.57 % 25,000

0 3,270.00 100 3,000 -96.67 % 100

0 5,000.00 0 0 0 % 0

0 121,190.00 150,850.00 120,000 66.67 % 200,000

0 0 8,550.00 0 100 % 10,000

0 3,500.00 4,000.00 3,000 33.33 % 4,000

0 1,340.00 1,550.00 1,000 100 % 2,000

0 140 10 100 200 % 300

0 9,890.00 8,555.00 10,000 0 % 10,000

0 612,472.10 760,319.60 555,500 895,000

0 541,335.69 463,524.82 500,000 0 % 500,000

0 541,335.69 463,524.82 500,000 500,000

0 39,700.00 60,300.00 35,000 -14.29 % 30,000

0 0 0 100 -100 % 0

0 33,426.00 64,705.00 30,000 233.33 % 100,000

0 73,126.00 125,005.00 65,100 130,000

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คาปรับการผิดสัญญา

คาปรับอื่น ๆ

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 

ื ื้ ี่ใ  ึ่ ี ื้ ี่   

คาใบอนุญาตอื่นๆ

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน



15

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

รายรับจริง

0 0 250,530.29 0 100 % 400,000

0 8,184,801.01 8,357,858.94 8,100,000 8.64 % 8,800,000

0 3,675,654.57 3,764,805.79 3,550,000 18.31 % 4,200,000

0 524,375.85 458,345.36 500,000 10 % 550,000

0 1,448,524.11 1,674,524.00 1,400,000 42.86 % 2,000,000

0 1,970,279.87 2,829,918.14 1,850,000 62.16 % 3,000,000

0 51,261.16 51,723.26 60,000 0 % 60,000

0 113,970.13 80,823.14 100,000 -10 % 90,000

0 4,224,278.00 3,358,300.00 4,218,400 -13.36 % 3,655,000

0 0 0 1,000 -100 % 0

0 20,193,144.70 20,826,828.92 19,779,400 22,755,000

0 17,351,244.00 16,756,874.00 15,000,000 113.33 % 32,000,000

0 17,351,244.00 16,756,874.00 15,000,000 32,000,000

0 41,960,250.19 41,880,179.94 39,000,000 60,000,000

ภาษีสรรพสามิต

คาภาคหลวงแร

คาภาคหลวงปโตรเลียม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล

ภาษีสุรา

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

ื รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด
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ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

2,820,432.00 2,601,747.00 3,216,724.10 3,300,000.00 21.21 % 4,000,000.00

152,186.70 115,850.60 109,782.30 120,000.00 66.67 % 200,000.00

216,309.00 230,030.00 265,181.00 300,000.00 33.33 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

3,188,927.70 2,947,627.60 3,591,687.40 3,720,000.00 4,610,000.00

4,520.20 5,383.50 6,208.00 6,000.00 66.67 % 10,000.00

31,329.90 15,080.10 28,441.90 30,000.00 33.33 % 40,000.00

337,484.00 524,736.00 313,012.00 550,000.00 0.00 % 550,000.00

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

300.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

6,080.00 6,450.00 7,380.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

2,380.00 2,250.00 2,330.00 2,500.00 40.00 % 3,500.00

อากรการฆาสัตว

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สะสมอาหาร

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

ภาษีปาย

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่
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ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

0.00 0.00 130,616.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

680.00 8,000.00 6,310.00 10,000.00 -20.00 % 8,000.00

47,150.00 2,700.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

38,218.00 22,105.00 0.00 25,000.00 -80.00 % 5,000.00

3,270.00 100.00 1,080.00 100.00 1,900.00 % 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

121,190.00 150,850.00 170,460.00 200,000.00 10.00 % 220,000.00

0.00 8,550.00 14,140.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

3,500.00 4,000.00 5,500.00 4,000.00 75.00 % 7,000.00

1,340.00 1,550.00 1,950.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

140.00 10.00 350.00 300.00 33.33 % 400.00

9,890.00 8,555.00 4,400.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00

612,472.10 760,319.60 692,177.90 895,000.00 920,000.00

541,335.69 463,524.82 484,362.46 500,000.00 20.00 % 600,000.00

541,335.69 463,524.82 484,362.46 500,000.00 600,000.00รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ย

คาปรับการผิดสัญญา

คาปรับอื่น ๆ

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 

หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

คาใบอนุญาตอื่นๆ

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

คาธรรมเนียมอื่น ๆ
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ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

39,700.00 60,300.00 7,300.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

33,426.00 64,705.00 74,540.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00

73,126.00 125,005.00 81,840.00 130,000.00 130,000.00

0.00 250,530.29 463,446.31 400,000.00 37.50 % 550,000.00

8,184,801.01 8,357,858.94 6,672,702.02 8,800,000.00 -14.77 % 7,500,000.00

3,675,654.57 3,764,805.79 3,836,757.68 4,200,000.00 4.52 % 4,390,000.00

524,375.85 458,345.36 471,056.20 550,000.00 9.09 % 600,000.00

1,448,524.11 1,674,524.00 1,609,681.06 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

1,970,279.87 2,829,918.14 3,462,437.19 3,000,000.00 21.33 % 3,640,000.00

51,261.16 51,723.26 56,589.11 60,000.00 66.67 % 100,000.00

113,970.13 80,823.14 54,747.64 90,000.00 11.11 % 100,000.00

4,224,278.00 3,358,300.00 4,453,000.00 3,655,000.00 28.59 % 4,700,000.00

20,193,144.70 20,826,828.92 21,080,417.21 22,755,000.00 23,580,000.00

17,351,244.00 16,756,874.00 15,137,394.00 32,000,000.00 0.00 % 32,000,000.00

17,351,244.00 16,756,874.00 15,137,394.00 32,000,000.00 32,000,000.00

41,960,250.19 41,880,179.94 41,067,878.97 60,000,000.00 61,840,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด

ภาษีสรรพสามิต

คาภาคหลวงแร

คาภาคหลวงปโตรเลียม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ภาษีสุรา

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายรบั 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    61,840,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร         จํานวน  4,610,000  บาท       

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        จํานวน   4,000,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  และตาม 
จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี  ประกอบกับการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีตั้งแต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ซ่ึงคาดวาจะสงผลใหประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ิมข้ึน 

   ภาษีบํารุงทองท่ี        จํานวน     200,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559 และตาม 
จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี  ประกอบกับการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีตั้งแต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ซ่ึงคาดวาจะสงผลใหประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ิมข้ึน  
   ภาษีปาย         จํานวน     400,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559 และตาม 
จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี  ประกอบกับการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีตั้งแต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ซ่ึงคาดวาจะสงผลใหประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ิมข้ึน  
   อากรฆาสัตว         จํานวน       10,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559 และตาม 
จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี  ประกอบกับการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีตั้งแต 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ซ่ึงคาดวาจะสงผลใหประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ิมข้ึน  

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต     จํานวน    920,000  บาท   

   คาธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา     จํานวน      10,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมการควบคุมอาคาร      จํานวน      40,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย      จํานวน     550,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร  จํานวน        5,000   บาท 
   หรือสะสมอาหาร 
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     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมปด  โปรย  ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา จํานวน           100   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร      จํานวน       10,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย      จํานวน         3,500   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ        จํานวน         8,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     จํานวน        1,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาปรับการผิดสัญญา        จํานวน        5,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาปรับอ่ืน ๆ         จํานวน        2,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือขยะมูลฝอย   จํานวน       30,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน     220,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว จํานวน       20,000   บาท 
   หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน      จํานวน        7,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จํานวน        2,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง   จํานวน          400   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ        จํานวน        6,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       จํานวน    600,000  บาท       

   ดอกเบ้ีย         จํานวน     600,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        จํานวน    130,000  บาท       
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   คาขายแบบแปลน        จํานวน       10,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ        จํานวน     120,000   บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร        จํานวน  23,580,000  บาท       

   ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน     จํานวน       550,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ     จํานวน    7,500,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  และตามแนวโนม 
  สถิติรายรับจริงท่ีเพ่ิมข้ึน 

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ     จํานวน    4,390,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จํานวน      600,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   ภาษีสุรา         จํานวน    2,000,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   ภาษีสรรพสามิต        จํานวน    3,640,000  บาท 
     คําคําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559   
 
 

   คาภาคหลวงแร        จํานวน     100,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาภาคหลวงปโตรเลียม       จํานวน      100,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จํานวน     4,700,000 บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2559  
 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        จํานวน  32,000,000  บาท       

   เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน   32,000,000  บาท 
     คําชี้แจง ประมาณการไวเนื่องจากประมาณการตั้งรับเงินอุดหนุนในลักษณะ 
เงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค  แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี 31  พฤษภาคม  2560   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รายงานประมาณการรายจาย 
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ป 2558 ป 2559

695,520 695,520 0 %

120,000 120,000 0 %

120,000 120,000 0 %

198,720 198,720 0 %

1,490,400 1,490,400 0 %

2,624,640 2,624,640

2,295,636.77 3,090,020.87 0 %

67,200 79,800 -1.64 %

151,200 190,800 0 %

อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,490,400 1,555,200 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 2,848,320 2,848,320

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 180,000 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 180,000 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 109,560 85,400 84,000

เงินประจําตําแหนง 171,732 205,000 205,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,077,548.9 3,300,000 3,300,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

739,470 830,300 -4.08 %

101,330 95,240 0 %

3,354,836.77 4,286,160.87

5,979,476.77 6,910,800.87

20,900 55,300 200 %

4,750 5,562.5 0 %

190,000 204,000 4.76 %

34,280 32,490 10.37 %

249,930 297,352.5

591,046.43 349,907 0 %

29,135 31,240 -27.27 %

คาตอบแทนพนักงานจาง 460,370 896,600 860,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 195,540 85,000 85,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
1,993,742.98 10,000 30,000

คาเบี้ยประชุม 7,375 15,000 15,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,014,750.9 4,572,000 4,534,000

รวมงบบุคลากร 6,639,390.9 7,420,320 7,382,320

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 657,696.42 885,000 885,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,710 110,000 80,000

รวมคาตอบแทน 2,169,757.98 262,000 294,800

คาใชสอย

คาเชาบาน 142,350 210,000 220,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 26,290 27,000 29,800

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

84,088.25 0 0 %

0 54,940 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 0 100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0 0 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร
0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
71,856.54 100,000 0

โครงการปองสถาบันสําคัญของชาติของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
9,461 0 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
0 20,000 0

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
0 0 30,000

โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
0 0 15,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

86 พรรษา

82,500 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

96,500 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

30,590 49,341.8 -23.08 %

831,359.68 485,428.8

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
0 0 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561
0 0 50,000

โครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  "การปองกันและประโยชน

ทับซอนและการปองกันการทุจริต" ของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 20,000

โครงการเสริมสรางความสามัคคี  ปรองดองและสมานฉันท 

 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 20,000 0

โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 125,100 0 0

โครงการวันเทศบาล ป 2557 20,000 0 0

รวมคาใชสอย 1,017,533.96 1,220,000 1,255,000

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนและการปองกันการทุจริต  ของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

0 20,000 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,210 65,000 50,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

120,934 92,320 -27.27 %

0 0 0 %

43,892 56,721 0 %

1,332 1,741 0 %

0 0 0 %

207,493.9 171,536.54 0 %

0 0 50 %

39,210 35,790 0 %

412,861.9 358,108.54

434,653.79 425,101.56 0 %

65,420.89 50,477.66 -20 %

0 0 100 %

131,983.6 141,197.2 0 %

632,058.28 616,776.42

2,126,209.86 1,757,666.26

วัสดุสํานักงาน 95,110 165,000 120,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 10,000 10,000

คาวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 20,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,670 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,500 50,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 202,178 250,000 250,000

วัสดุงานบานงานครัว 45,724 60,000 60,000

วัสดุกอสราง 1,410 5,000 5,000

คาบริการไปรษณีย 3,775 0 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 87,511.5 150,000 150,000

คาไฟฟา 476,238.82 500,000 500,000

คาบริการโทรศัพท 69,747.81 100,000 80,000

รวมคาวัสดุ 389,592 610,000 575,000

คาสาธารณูปโภค

รวมคาสาธารณูปโภค 637,273.13 750,000 735,000

รวมงบดําเนินงาน 4,214,157.07 2,842,000 2,859,800
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 8,900 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน  1  ตัว 0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางานสําหรับงาน

สํานักงาน  ของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2561

0 0 7,000

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  ของงานทะเบียน

ราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

0 6,400 0

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้นแบบสามขา

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560

0 25,900 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว  (โตะพับอเนกประสงค)
0 36,000 0

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงของงานนิติการ  

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560

0 5,500 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 72,000 0 %

0 30,600 0 %

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางานสําหรับงาน

สํานักงานของงานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล)  ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561

0 0 3,500

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาชุดไมโครโฟนหองประชุม จํานวน 1 ชุด 5,000 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คารถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 20,000 0 0

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (ตูเหล็ก 2 บาน ของ

สํานักปลัดเทศบาล) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 33,000

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (โตะทํางานเหล็ก  

พรอมกระจกของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล) 

 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561

0 0 7,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 

2 เครื่อง
0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดหาบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว จํานวน 2 อัน
0 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

5,500 0 0 %

0 5,900 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

22,019 300 0 %

27,519 117,700

27,519 117,700

0 0 500 %

0 0

0 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

จํานวน 1 เครื่อง
0 7,900 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา / นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,500 บาท
0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 59,270 117,500 84,300

รวมงบลงทุน 59,270 117,500 84,300

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED  ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี ของงาน

ธุรการ สํานักปลัดเทศบาล) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 3,300

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 34,270 30,000 30,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (อุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย (Access  Point)  แบบที่ 1 ของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

0 5,800 0

รวมงบรายจายอื่น 34,705 5,000 30,000

รายจายอื่น 34,705 5,000 30,000

รวมรายจายอื่น 34,705 5,000 30,000

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

52,500 90,000 0 %

52,500 90,000

52,500 90,000

8,185,705.63 8,876,167.13

365,686.34 254,718.33 5.93 %

365,686.34 254,718.33

365,686.34 254,718.33

0 0 0 %

0 0

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไป 10,952,522.97 10,384,820 10,356,420

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 5,000 0 0

รวมงบบุคลากร 0 270,000 286,000

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0 270,000 286,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 270,000 286,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมคาตอบแทน 0 4,000 4,000

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 4,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

6,495 0 0 %

0 6,200 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

6,495 6,200

6,495 6,200

5,500 0 0 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนา

ประชาธิปไตยชุมชน
0 0 0

คาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน 0 34,000 34,000

งบลงทุน

โครงการประชุมและเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน

และแผนพัฒนาทองถิ่น
0 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 30,000 30,000

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตย

ชุมชน
0 0 0

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน

และแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 30,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา/ นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,500 บาท
0 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

5,500 0

5,500 0

377,681.34 260,918.33

1,270,364.15 1,269,212.7 25.85 %

67,200 67,200 0 %

67,200 88,151.61 0 %

34,780 112,800 6.33 %

7,400 24,000 0 %

1,446,944.15 1,561,364.31

1,446,944.15 1,561,364.31

75,950 86,880.65 0 %

6,834.5 6,100 0 %

0 0 0 %

รวมงบลงทุน 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 304,000 320,000

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 72,573.65 67,200 67,200

เงินประจําตําแหนง 69,346 103,200 103,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 981,784 1,470,000 1,850,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,123,703.65 1,782,900 2,170,400

รวมงบบุคลากร 1,123,703.65 1,782,900 2,170,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 118,500 126,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 24,000 24,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 58,038 0 0

คาเชาบาน 60,750 108,000 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,811 9,000 9,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

82,784.5 92,980.65

173,517.74 168,400 12.3 %

15,750 25,363 0 %

0 0 0 %

0 0 -20.67 %

3,540 2,430 53.85 %

192,807.74 196,193

84,990.75 57,751.05 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

2,886.4 1,790.8 0 %

0 0 100 %

34,840 37,490 33.33 %

122,717.15 97,031.85

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 72,696 187,000 210,000

รวมคาตอบแทน 124,599 117,000 117,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,449 13,000 20,000

รวมคาใชสอย 114,060 734,200 660,000

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 28,915 0 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 504,200 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
0 30,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,095 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 960 2,000 2,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,520.1 60,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,115 45,000 60,000

รวมคาวัสดุ 81,690.1 117,000 144,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

25,321 10,511 34.33 %

25,321 10,511

423,630.39 396,716.5

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 15,300 0 %

19,900 0 0 %

รวมคาสาธารณูปโภค 30,770 67,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 351,119.1 1,035,200 1,011,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 30,770 67,000 90,000

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 158,000 0

ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (ตูเหล็ก 2 บาน ของ

กองคลัง) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 27,500

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 

ื่
0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network (35 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 19,900 

บาท

0 0 0

เครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร 0 11,000 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร



33

33

ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 3,550 -100 %

0 2,950 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

19,900 21,800

19,900 21,800

25,000 25,000 -20 %

25,000 25,000

25,000 25,000

1,915,474.54 2,004,880.81

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน

  1  เครื่อง
0 7,900 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน

 1 เครื่อง
0 3,300 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 0 5,800 0

รวมคาครุภัณฑ 0 240,100 27,500

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอ

ขนาดไมนอยกวา  18.5 นิ้ว)
0 30,000 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 0 21,000 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0

คาจัดซื้อแสกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  จํานวน 

1 เครื่อง
0 3,100 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 20,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 25,000 25,000 20,000

รวมงบลงทุน 0 240,100 27,500

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารงานคลัง 1,499,822.75 3,083,200 3,228,900
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

10,478,861.51 11,141,966.27

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0 0 %

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,452,345.72 13,772,020 13,905,320

รวมงบบุคลากร 434,938 0 0

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 54,900 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 434,938 0 0

เงินเดือนพนักงาน 290,938 0 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 89,100 0 0

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 297,500 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,850 0 0

รวมคาตอบแทน 46,850 0 0

คาตอบแทน

คาเชาบาน 33,000 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

310,680 350,180 0.81 %

286,548.39 476,975 0 %

31,839 53,025 0 %

629,067.39 880,180

629,067.39 880,180

0 0 100 %

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 793,214 0 0

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมคาใชสอย 311,426 0 0

รวมงบดําเนินงาน 358,276 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 13,926 0 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 60,000 60,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 980,000 983,000

เงินเดือนพนักงาน 0 370,000 373,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 550,000 550,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
10,000 0 30,000

รวมงบบุคลากร 0 980,000 983,000

งบดําเนินงาน
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

36,000 36,000 0 %

36,000 36,000

338,709.76 235,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

14,000 80,590 -100 %

0 136,500 -25 %

144,200 0 0 %

0 0 100 %

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

คาเชาบาน 0 36,000 36,000

04 โครงการ  Safety  Zone ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลสงกรานต
20,000 0 0

05. โครงการฝกอบรมและซอมแผนการชวยเหลือผูประสบ

สาธารณภัย
15,300 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 310,000 310,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 10,000 41,000 71,000

คาใชสอย

คาใชจายเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 118,985 0 0

โครงการบริหารศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 0 5,000 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
0 27,408 0

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 400,000 300,000

06. โครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอก

ควันและไฟปา
28,760 0 0

07. โครงการอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก 

อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
30,000 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 433.33 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 1,700 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

6,370 0 0 %

0 94,725 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

23,500 0 0 %

19,500 15,000 0 %

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต ประจําป 2559
0 0 0

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก 

อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 30,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 20,000 0 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต  ประจําป 2560
0 2,592 0

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 15,000 15,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 15,000 80,000

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา  

ํ  
0 30,000 0

โครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอกควันและ

ไ 
0 0 0

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป

พร.) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา 0 0 30,000

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก 

อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 30,000 0

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ

สถานศึกษาในพื้นที่
0 10,000 10,000

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 0 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

19,400 0 0 %

0 0 100 %

83,381.2 61,065.12 0 %

649,060.96 624,580.12

0 4,500 50 %

0 0 0 %

9,945 0 50 %

30,000 82,500 66.67 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

39,945 87,000

725,005.96 747,580.12

0 0 -100 %

รวมคาใชสอย 241,445 945,000 905,000

คาวัสดุ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
0 0 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,400 100,000 100,000

โครงการอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อป

พร. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,050 40,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 10,000 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 29,700 30,000 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 10,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 40,000 40,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

รวมงบดําเนินงาน 348,195 1,126,000 1,146,000

งบลงทุน

วัสดุอื่น 56,000 0 0

รวมคาวัสดุ 96,750 140,000 170,000

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร 0 17,000 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

24,000 0 0 %

16,500 0 0 %

8,500 0 0 %

17,000 0 0 %

0 0 -100 %

15,000 0 0 %

3,000 0 0 %

0 0 0 %

84,000 0

84,000 0

1,438,073.35 1,627,760.12

1,438,073.35 1,627,760.12

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบสีแดง  ยาว  30  เมตร

  จํานวน  2  เสน
0 0 0

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห ยาว  20  

เมตร  จํานวน  1  เสน
0 0 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบสีแดง  ยาว  20  เมตร

  จํานวน  3  เสน
0 0 0

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือนโรงเรียน 0 36,000 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 

เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
0 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 57,122 30,000 30,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม

นอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท
0 0 0

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงดามปน  จํานวน  1  อัน 0 0 0

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง 0 60,000 0

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 405,317 2,249,000 2,159,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,198,531 2,249,000 2,159,000

รวมคาครุภัณฑ 57,122 143,000 30,000

รวมงบลงทุน 57,122 143,000 30,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

807,206.45 927,220 -19.12 %

0 0 0 %

40,419.35 51,000 0 %

181,650 7,000 0 %

0 0 0 %

1,029,275.8 985,220

1,029,275.8 985,220

0 0 0 %

0 0 -40 %

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหนง 0 60,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 133,360 0 0

เงินเดือนพนักงาน 517,580 1,250,000 1,011,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,220 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 2,000 2,000

รวมงบบุคลากร 699,800 1,310,000 1,071,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 46,640 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 699,800 1,310,000 1,071,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 3,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

36,000 36,000 0 %

2,145 0 -50 %

38,145 36,000

89,758.06 114,557 -4.38 %

0 0 0 %

22,366.35 54,280 -14.29 %

187,254 94,525 100 %

3,270 3,190 0 %

302,648.41 266,552

69,220 78,945 -5.56 %

2,900 9,875 0 %

4,916 4,678.5 0 %

9,957 2,798 0 %

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 162,266.75 160,000 153,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,900 10,000 5,000

รวมคาตอบแทน 37,500 53,000 46,000

คาเชาบาน 33,600 36,000 36,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,200 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 364,679.75 215,000 303,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
9,800 35,000 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาจัดงานวันเด็กแหงชาติ 186,413 0 0

วัสดุกอสราง 29,885 10,000 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 120 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,026 5,000 5,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 77,962 90,000 85,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -50 %

28,730 26,530 -33.33 %

0 0 0 %

115,723 122,826.5

0 0 100 %

0 0

456,516.41 425,378.5

0 0 100 %

0 0 100 %

0 9,500 0 %

0 9,500

0 9,500

1,485,792.21 1,420,098.5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,000 1,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 1,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 1,000

รวมคาวัสดุ 138,103 143,000 127,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 28,110 30,000 20,000

วัสดุอื่น 0 1,000 1,000

คาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู 0 0 5,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 540,282.75 411,000 477,000

งบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,240,082.75 1,721,000 1,569,500

รวมคาครุภัณฑ 0 0 21,500

รวมงบลงทุน 0 0 21,500

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 0 0 16,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

680,186.96 714,600 37.11 %

0 0 0 %

0 0 100 %

267,780 513,780 10.83 %

6,000 36,000 -16.22 %

953,966.96 1,264,380

953,966.96 1,264,380

0 0 0 %

0 0 0 %

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินประจําตําแหนง 0 0 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 54,360 1,800,000 1,995,000

เงินเดือนพนักงาน 617,142.63 3,011,500 4,129,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 35,560 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 5,000 5,000

รวมงบบุคลากร 707,062.63 4,996,500 6,346,200

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 185,000 155,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 707,062.63 4,996,500 6,346,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,000 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -66.67 %

0 0

185,226.12 237,304 -0.39 %

0 0 100 %

14,406 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 50,000

0 0 0

0 0 2,000

0 0 294,000

0 0 5,000

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  แยกดังนี้

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1. โครงกาารรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในถสานศึกษา

1.2 โครงการอบมรมฟนสวยยิ้มใสของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

1.4 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 208,727 254,000 253,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 8,000 65,000 25,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 60,000 20,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 30,587 0 %

39,900 0 0 %

0 1,026,800 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

9,600

0 0 15,000

0 0 102,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 100,000

0 0 50,000

0 0 9,300

0 0 940,000

0 0 20,000

0 0

1.5 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1.โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเลกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2. โครงการครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็๋กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนา

เด็๋กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดีย แมครัว

2.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

2.3 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส

2.4 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

2.5 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.6 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

2.7 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

868,444 0 0 %

0 563,779 0 %

520,636 0 0 %

0 49,172 0 %

0 0 50,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 357,000

0 0 42,000

0 0 42,000

0 0 63,000

0 0 90,300

2.8.2 คาหนังสือเรียน

2.8.3 คาอุปกรณการเรียน

2.8.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

2.8.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้

3.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้

4.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

2.8 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  จํานวนรวม  594,300  บาท

2.8.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

53,560 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 9,430 0 %

976,463 0 0

74,830 153,000 0

34,000 0 0

19,580 0 0

0 1,449,500 0

0 980,850 0

446,134.2 0 0

49,270 0 0
คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

ของโรงเรียน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ใหแกโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 140,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

1,682,172.12 1,917,072

60,000 24,755 -1.2 %

79,904 29,700 -40 %

1,233,158.8 1,267,076.06 3.76 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

1,373,062.8 1,321,531.06

3,055,234.92 3,238,603.06

0 3,750 0 %

0 24,000 0 %

0 13,750 0 %

0 19,980 0 %

0 0 -100 %

วัสดุสํานักงาน 71,813 41,690 41,190

วัสดุงานบานงานครัว 85,324 50,000 30,000

รวมคาใชสอย 1,809,004.2 2,755,920 2,640,200

คาวัสดุ

รวมคาวัสดุ 1,295,233.13 1,531,260 1,564,420

รวมงบดําเนินงาน 3,112,237.33 4,352,180 4,229,620

วัสดุคอมพิวเตอร 6,980 10,000 10,000

วัสดุอื่น 0 1,000 1,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,131,116.13 1,427,570 1,481,230

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,000 1,000

คาจัดหาตูเก็บเอกสาร 2 บาน (มี มอก.) 0 0 0

คาจัดหาโตะทํางานระดับ 1 - 2 0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดหาเกาอี้สํานักงาน 0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาจัดหาพัดลมติดผนัง 0 0 0

คาจัดหาพัดลมติดเพดาน 0 25,000 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

15,000 0 0 %

3,000 0 0 %

5,500 0 0 %

0 0 0 %

23,500 61,480

78,000 0 0 %

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(ขนาดหนาจอไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน

 1 เครื่อง จํานวน  15,000 บาท

0 0 0

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 11,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 25,000 11,000

2. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  800 VA  จํานวน 1 

เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
0 0 0

3. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา 

(25 หนา / นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,500 บาท
0 0 0

โครงการปรับปรุงหองน้ําหองสวมภายในอาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0



50

50

ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 212,303 25 %

78,000 212,303

101,500 273,783

2,142,000 1,774,000 5.67 %

2,142,000 1,774,000

2,142,000 1,774,000

6,252,701.88 6,550,766.06

0 0 0 %

0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 498,000 200,000 250,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 671,200 200,000 250,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน โรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
173,200 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวมเงินอุดหนุน 2,120,000 1,904,000 2,012,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,120,000 1,904,000 2,012,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,120,000 1,904,000 2,012,000

รวมงบลงทุน 671,200 225,000 261,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,610,499.96 11,477,680 12,848,820

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0

0 0

7,738,494.09 7,970,864.56

1,166,790.97 1,063,496 0 %

0 39,200 0 %

41,322.58 56,700 0 %

310,200 335,720 3.53 %

12,000 12,000 0 %

1,530,313.55 1,507,116

1,530,313.55 1,507,116

0 0 100 %

75,600 60,600 13.21 %

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 7,870,582.71 13,198,680 14,418,320

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 20,000 0 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 197,940 340,000 352,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 91,410 12,000 12,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 29,610 67,200 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 67,200 67,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 671,864.52 1,100,000 1,100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000

คาเชาบาน 67,850 63,600 72,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 990,824.52 1,586,400 1,598,400

รวมงบบุคลากร 990,824.52 1,586,400 1,598,400
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

75,600 60,600

222,838 135,000 26.92 %

0 0 0 %

14,276 0 0 %

0 6,050 -25 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

54,386.8 0 0 %

43,835 0 0 %

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 231,000 130,000 165,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 69,550 68,600 82,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,000 5,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,700 0 0

โครงการ to be number one 0 0 15,000

โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 165,028 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
0 20,000 15,000

โครงการ  to  be number one 0 15,000 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก และ

นอกราชอาณาจักร
19,100 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร
0 0 0

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 91,724 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 8,161 0 %

0 0 0 %

0 35,000 0 %

0 0 100 %

29,970 0 0 %

0 19,344 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค 0 0 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0 0 40,000

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถาน

ประกอบการจําหนายอาหาร ตามเกณฑอาหารสะอาด 

รสชาติอรอย

0 0 0

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถาน

ประกอบการจําหนายอาหารตามเกณฑอาหารสะอาด  

รสชาติอรอย

0 30,000 30,000

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และฮอรโมน

คุมกําเนิดของสุนัขและแมว ประจําป 2557
30,240 0 0

โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 0 0 100,000

โครงการเฝาระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย  

ปราศจากสารปนเปอน
0 30,000 0

โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคติดตอ  โรคอุบัติ

ใหม  และโรคอุบัติซ้ํา
0 20,000 20,000

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

โครงการเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติ

ใหม และโรคอุบัติซ้ํา
0 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

0 14,900 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 17,367 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 71,145.3 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน 0 30,000 0

โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตนภายใน

ครัวเรือน
0 0 30,000

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอในชุมชน 0 0 75,000

โครงการรณรงคคักแยกขยะในชุมชน 0 60,000 0

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 0 0 70,000

โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม 0 0 0

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคเอดส  และการ

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
0 0 20,000

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
0 0 20,000

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 0 100,000 0

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
10,000 0 0

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 32,180 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก 0 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

12,668 0 0 %

0 0 -100 %

18,998 0 0 %

1,315 9,850 0 %

398,286.8 316,817.3

29,793 28,705 -33.33 %

192,700 182,977 53.85 %

0 6,201.6 100 %

11,550 0 100 %

2,600 0 0 %

24,150 29,100 0 %

260,793 246,983.6

734,679.8 624,400.9

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
0 1,550 0

รวมคาใชสอย 552,437 493,380 610,000

คาวัสดุ

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 0 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,345 10,000 10,000

โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ กับชุมชน
0 0 0

โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพกับชุมชน
0 14,650 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 240 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,885 40,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,363.3 0 10,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 10,000

วัสดุสํานักงาน 19,345 30,000 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 69,983 260,000 400,000

รวมคาวัสดุ 111,816.3 335,000 485,000

รวมงบดําเนินงาน 733,803.3 896,980 1,177,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 13,000 0 %

0 0 -100 %

22,000 0 0 %

0 20,500 0 %

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น 

จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตุบุค สําหรับงานประมวลผล

 จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน  1  กลอง 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด 

(Ultra Low Volume cold fog generator) จํานวน 1 

เครื่อง

0 95,000 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 4,200 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

22,000 37,700

22,000 37,700

105,000 105,000 0 %

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน

  1  เครื่อง
0 0 0

คาเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด จํานวน 1

 เครื่อง
92,000 0 0

รวมคาครุภัณฑ 92,000 101,400 18,800

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ของกอง

สาธารณสุข  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 16,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน  2  

เครื่อง
0 6,400 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน 1 

เครื่อง
0 0 2,800

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 210,000 0 0

รวมงบลงทุน 92,000 101,400 18,800

งบเงินอุดหนุน
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

105,000 105,000

105,000 105,000

2,391,993.35 2,274,216.9

2,391,993.35 2,274,216.9

479,820 383,385.81 5.71 %

0 0 0 %

42,000 42,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

521,820 425,385.81

521,820 425,385.81

รวมเงินอุดหนุน 210,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,026,627.82 2,584,780 2,794,200

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,026,627.82 2,584,780 2,794,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 21,370 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 849,995.13 392,000 412,000

เงินประจําตําแหนง 61,016 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 99,070 0 0

เงินเดือนพนักงาน 667,702.03 350,000 370,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 837.1 0 0

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 849,995.13 392,000 412,000

งบดําเนินงาน
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

11,449.5 13,465 0 %

11,449.5 13,465

3,050 0 0 %

2,150 600 0 %

0 0 0 %

5,200 600

60,743 18,735 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

41,855.7 23,921.3 0 %

คาเชาบาน 46,350 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,874 7,500 7,500

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 10,000 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
0 20,000 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,350 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 486,500 30,000 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 54,224 59,500 59,500

คาใชสอย

วัสดุกอสราง 58,793 0 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 43,600 70,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 16,813 40,000 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 121,705 0 0

รวมคาใชสอย 491,850 50,000 50,000

คาวัสดุ
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

16,800 25,640 0 %

0 0 0 %

119,398.7 68,296.3

136,048.2 82,361.3

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 266,831 145,000 145,000

รวมงบดําเนินงาน 812,905 254,500 254,500

วัสดุคอมพิวเตอร 25,920 30,000 30,000

วัสดุอื่น 0 5,000 5,000

คาเครื่องตัดหญาแบบสะพาย แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 19,000 0 0

คาเครื่องตัดหญาแบบสะพาย แบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง 22,600 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน  จํานวน 1 เครื่อง 10,000 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาชุดเครื่องเสียงกลางแจง จํานวน 1 ชุด 10,000 0 0

รวมคาครุภัณฑ 61,600 0 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม./

ซม.พรอมถังน้ําใส ขนาด 20 ลบ.ม. ตามสํานักบริหาร

จัดการกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 5 บานหวยบง

369,800 0 0

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล ขนาดเล็ก ถังกรอง

ขนาด 1.2*1.6 ม.พรอมถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส ขนาดไม

นอยกวา 5,000 ลิตร และหอถังสูง บริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

10,000 0 0

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการ

กอสราง

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม./

ซม.ตามแบบสํานักบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 10

 บานแพะแมแฝกใหม

213,000 0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอนสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร 3*4 ม.ยาว 

300 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,100 ตร.ม. พรอมปายโครงการ 

หมูที่ 4 บานขัวมุง

15,000 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

โครงการกอสรางปายสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ขนาด 2*6*2.5 เมตร
82,000 0 0

โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค ขนาด 9*18 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 165 ตารางเมตร หมูที่ 8  บานแพะ

หวยบง

10,000 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00

 ม. ยาว 272 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พรอมรางระบายน้ํา 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 222 ม. หมูที่ 13 บานพระธาตุ

เจดีย

13,000 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00

 ม. ยาว 332 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหลทางเฉลี่ยขางละ 

0.30 ม.ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด 

หมูที่ 14 บานเจดียเจริญ

15,000 0 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค คสล. 2 ชั้น ขนาด 

5*10*6 เมตร บริเวณ หมูที่ 3
10,000 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

657,868.2 507,747.11

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 209,600 0 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,345,936 0 0

โครงการสรางปายเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

 ขนาดกวาง 0.6 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 2 เมตร จํานวน

 2 จุด

26,536 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 ม. พรอมบอพัก 

คสล. และขยายไหลทาง คสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 ม. 

ยาว 300 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

กําหนด หมูที่ 7 บานวังขุมเงิน

372,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 2,206,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 2,206,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,206,000 0 0

รวมงบลงทุน 1,407,536 0 0

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,276,436.13 646,500 666,500

งานไฟฟาถนน
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

422,815 435,365.48 3 %

169,390 277,508.33 0.67 %

30,604.5 43,417.5 0 %

622,809.5 756,291.31

622,809.5 756,291.31

0 0 0 %

59,850 39,000 0 %

3,520 1,760 0 %

63,370 40,760

507,354.82 436,694 -0.32 %

22,095.6 59,381.5 0 %

529,450.42 496,075.5

เงินเดือนพนักงาน 0 500,000 515,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 300,000 302,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

รวมงบบุคลากร 0 835,000 852,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 35,000 35,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 835,000 852,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 501,600 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 100,000 100,000

รวมคาตอบแทน 0 87,000 87,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0 72,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 0 601,600 600,000

คาวัสดุ
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

58,910 75,640 1.08 %

132,247 21,000 100 %

191,157 96,640

783,977.42 633,475.5

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 22,300 0 %

รวมคาวัสดุ 0 248,400 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0 937,000 1,037,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 148,400 150,000

วัสดุกอสราง 0 100,000 200,000

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง  (เครื่องตบดิน) 0 0 21,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน) 0 0 7,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่

 1 จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ  (เทปวัดระยะ) 0 0 3,500
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 9,500 0 %

0 2,950 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 34,750

717,400 0 0 %

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 

สําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800  VA จํานวน 1 

เครื่อง
0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 90,000 85,800

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที (นั่งราน) และอุปกรณของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 40,000 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 50,000 50,000

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1

 เครื่อง

0 0 4,300

ครุภัณฑอื่น

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการ

กอสราง

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล หมูที่ 7 บานวังขุม

เงิน
0 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

220,560 0 0 %

0 802,000 0 %

0 1,972,000 0 %

279,000 0 0 %

0 0 -100 %

89,719.63 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 1,276,000 0 %

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูบานชลประทาน)  หมูที่  

14  บานเจดียเจริญ  ตําบลแมแฝกใหม
0 0 0

คาถมดิน

โครงการถมดินลูกรัง พรอมบดอัดแนน บริเวณเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว หมูที่ 1 ต.แมแฝกใหม
0 0 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  9
0 455,000 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (โรงเก็บของ) 0 1,053,000 0

โครงการกอสรางทางลาดสําหรับคนพิการ  ทุพพลภาพ  

และหองน้ํา
0 241,000 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 14 บานเจดียเจริญ 0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 บานหวยบง ตําบลแม

แฝกใหม
0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7  บานวัง

ขุมเงิน
0 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โอเวอร

เลย) บานวังขุมเงิน หมู 7
0 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 -100 %

88,800 0 100 %

1,395,479.63 4,050,000

1,395,479.63 4,084,750

2,802,266.55 5,474,516.81

1,934,013.25 2,279,515.75 6.89 %

1,934,013.25 2,279,515.75

1,934,013.25 2,279,515.75

1,934,013.25 2,279,515.75

5,394,148 8,261,779.67

402,356.13 443,640 1.3 %

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,893,400 1,300,000

รวมงบลงทุน 0 1,983,400 1,385,800

คาบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 144,400 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 1,300,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,678,073 2,713,020 2,900,000

รวมคาใชสอย 1,678,073 2,713,020 2,900,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานไฟฟาถนน 0 3,755,400 3,274,800

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,954,509.13 7,114,920 6,841,300

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 1,678,073 2,713,020 2,900,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,678,073 2,713,020 2,900,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 460,000 466,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

165,000 200,760 3.9 %

567,356.13 644,400

567,356.13 644,400

78,000 0 0 %

28,500 0 0 %

12,285 0 0 %

19,710 0 0 %

10,200 0 0 %

0 0 0 %

รวมงบบุคลากร 0 665,000 679,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 205,000 213,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 665,000 679,000

4. โครงการฝกอบรมอาชีพ 0 0 0

5. โครงการคนไทยใจอาสา 0 0 0

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสุงอายุตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมพัฒนาสตรี ตําบลแม

แฝกใหม ป 2558
0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

6.โครงการจัดงานวันสตรีสากลเพื่อเสริมสรางการพัฒนา

ชุมชนของตนเองดวยใจรัก
0 0 0

โครงการคนไทยใจอาสา 9,915 0 0



70

70

ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 9,968 0 %

0 0 0 %

0 0 -25 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 39,000 0 %

0 11,300 -50 %

0 0 0 %

0 0 0 %

148,695 60,268

148,695 60,268

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน 0 80,000 60,000

โครงการฝกอบรมอาชีพ 13,330 0 0

โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อเสริมสรางการพัฒนา

ชุมชนของตนเองดวยใจรัก ประจําป 2559
0 0 0

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตย

ชุมชน
6,340 0 0

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 16,994 0 0

รวมคาใชสอย 126,232 175,000 140,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมแฝกใหม 0 30,000 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมสตรีตําบลแมแฝกใหม ป 

2557
19,653 0 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม 60,000 0 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม 0 65,000 65,000

คาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน 126,232 175,000 140,000

งบลงทุน
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

5,500 0 0 %

5,500 0

5,500 0

0 0 0 %

277,700 10,000 0 %

277,700 10,000

277,700 10,000

999,251.13 714,668

999,251.13 714,668

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา / นาท)ี

จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน  5 500 บาท สําหรับใชดานงาน

0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เงินอุดหนุนเอกชน 420,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 432,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 12,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 558,232 840,000 819,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน 432,000 0 0

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 558,232 840,000 819,000

คาใชสอย
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

81,300 0 0 %

461,465 0 0 %

17,800 0 0 %

0 0 -100 %

0 327,390 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 65,690 22.22 %

560,565 393,080

18,060 15,120 50 %

18,060 15,120

578,625 408,200

3. โครงการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ ตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 0 350,000 0

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชน 

และประชาชน
0 0 0

2. โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาใชสอย 651,281 440,000 510,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชน 

และประชาชน
50,900 0 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชนและ

ประชาชน
0 90,000 110,000

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 600,381 0 0

โครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลแมแฝกใหม 0 0 400,000

รวมคาวัสดุ 29,120 20,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 680,401 460,000 540,000

คาวัสดุ

วัสดุกีฬา 29,120 20,000 30,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 5,981 -33.33 %

0 5,981

0 5,981

0 0 0 %

0 0

0 0

578,625 414,181

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 30,000 20,000

รวมงบลงทุน 0 30,000 20,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 30,000 20,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 680,401 490,000 560,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

42,000 0 0 %

7,300 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 30,000 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 58,585 0 %

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง  2560 0 0 60,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 0 40,000 40,000

2. โครงการอนุกรักษ สงเสริมวัมนธรรมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา

0 0 0

3. โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)
0 0 0

โครงการสงเสริม  ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี ปใหมเมือง
0 80,000 0

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ปใหมเมือง
0 0 0

โครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี  เพื่ออนุรักษและสืบ

สานวัฒนธรรมทองถิ่น
0 20,000 0

โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก เปน

แหลงเรียนรูในชุมชน
0 15,000 0

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 0 0 0

โครงการจัดงานประเพณีปใหมเมือง 146,300 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 7,000 0 %

0 0 -100 %

49,300 95,585

49,300 95,585

30,000 30,000 0 %

148,000 70,000 0 %

20,000 50,000 0 %

198,000 150,000

โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท 

ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
0 20,000 0

รวมคาใชสอย 205,252 225,000 190,000

โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดง 0 40,000 0

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)
0 10,000 10,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีปใหมเมือง
0 0 80,000

โครงการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
58,952 0 0

เงินอุดหนุนเอกชน 100,000 0 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 20,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 60,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 205,252 225,000 190,000

งบเงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

198,000 150,000

247,300 245,585

825,925 659,766

237,300 280,117.39 1 %

45,000 180,000 5.26 %

282,300 460,117.39

282,300 460,117.39

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 385,252 225,000 190,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,065,653 715,000 750,000

รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 490,000 503,000

รวมงบบุคลากร 0 490,000 503,000

เงินเดือนพนักงาน 0 300,000 303,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 190,000 200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

2,530 0 0 %

8,770 0 0 %

7,705 0 0 %

0 0 0 %

0 20,610 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 92.31 %

18,545 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1.4  โครงการอบรมและจัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวนา

โยน
0 0 0

1.5  โครงการฝกอบรมเกษตรกรการปลูกมะนาวในทอ 0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

1. คาโครงการของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม แยกดังนี้ 

1 1 โครงการบริหารงานศนยบริการและถายทอด

0 0 0

โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม
0 13,000 25,000

โครงการบริหารจัดการฟารมปศุสัตว 0 0 0

โครงการงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม 0 70,000 0

โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม 0 0 80,000

คาโครงการของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม
158,480 0 0

คาโครงการของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม 

แยกดังนี้

0 0 0

โครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืช 0 0 30,000

โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคใน

ครัวเรือน
0 0 20,000
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

37,550 20,610

5,292 16,465 -60.33 %

โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ 0 30,000 0

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตร 0 11,590 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

แมแฝกใหม

0 0 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบริการและถายทอดโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม

แฝกใหม

0 30,000 0

วัสดุการเกษตร 8,590 50,410 20,000

รวมคาใชสอย 158,480 184,590 215,000

คาวัสดุ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
0 0 30,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
0 30,000 0
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

5,292 16,465

42,842 37,075

325,142 497,192.39

14,625 39,900 0 %

14,625 39,900

14,625 39,900

14,625 39,900

339,767 537,092.39

1,732,956.55 2,107,200.94 5.74 %

547,619.02 671,673.08 -23.77 %

116,715 156,121 0 %

รวมคาวัสดุ 8,590 50,410 20,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

ื่

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 167,070 235,000 235,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 167,070 725,000 738,000

รวมแผนงานการเกษตร 226,270 785,000 798,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบดําเนินงาน 59,200 60,000 60,000

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 59,200 60,000 60,000

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 59,200 60,000 60,000

รวมคาใชสอย 59,200 60,000 60,000

คาชําระดอกเบี้ย 573,620.57 925,500 714,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,676 260,000 260,000

งบกลาง

คาชําระหนี้เงินตน 1,617,433.54 2,443,500 2,574,500

งบกลาง

งบกลาง
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ป 2558 ป 2559

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2557 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

0 0 5.83 %

0 0 6.56 %

201,500 197,000 0 %

3,000 42,920 -28.84 %

230,690.31 231,039.08 -5.25 %

460,000 490,800 3 %

3,292,480.88 3,896,754.1

3,292,480.88 3,896,754.1

3,292,480.88 3,896,754.1

3,292,480.88 3,896,754.1

32,898,994.31 37,084,868.01

รายจายตามขอผูกพัน 218,557.08 257,000 243,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 380,000 560,000 596,800

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 198,000 210,000 210,000

สํารองจาย 46,305 424,600              282,160

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 11,317,600 11,977,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,342,400 2,496,000

รวมทุกแผนงาน 35,486,343.57 60,000,000 61,840,000

รวมงบกลาง 3,133,592.19 18,740,600 19,354,860

รวมแผนงานงบกลาง 3,133,592.19 18,740,600 19,354,860

รวมงบกลาง 3,133,592.19 18,740,600 19,354,860

รวมงบกลาง 3,133,592.19 18,740,600 19,354,860



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจาย 
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  61,840,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป แยกเปน

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก ไดแก

1.คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท

2.คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  4,500 บาท      

จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

7,382,320

10,356,420

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือนนายก/รองนายก

เพื่อจายเปนเงินเดือน นายก/รองนายก ไดแก

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  28,800 บาท

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  15,840 บาท จํานวน 2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหารงานทั่วไป 

00111สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก ไดแก

1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท

2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,500 

บาท  จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

180,000

725,760

2,848,320

180,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก

1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท

2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท

3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 

00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ

 10,080 บาท จํานวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือน

ละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

3,300,000

4,534,000

1,555,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

207,360
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปนราย

เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน  1  อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

205,000

84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 

00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหารระดับตน

และระดับกลาง  จํานวน  5  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

ลูกจาง  และพนักจางของเทศบาล  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

85,000

860,000
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รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ

ลูกจาง  เชน คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาสมมนาคุณ  คาพาหนะ คาใชสถานที่ 

แกคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับ

การสอบคัดเลือกแกคณะกรรมการ ขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น เปน

ผูดําเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตลอดจนคาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยความใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 จํานวน 20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

 -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2561 ใหแก

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่ผานเกณฑการ

ประเมินและมีสิทธิไดรับ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตามหนังสือ

จังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2 / ว 24501 ลงวันที่ 1  เมษายน  2558 

แจงเรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจางของ

เทศบาล พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ  วันที่ 1  เมษายน 2558 จํานวน 10,000 บาท  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 210  ขอ 5)

30,000
294,800

2,859,800
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน /เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล ในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล

 ตามระเบียบที่ราชการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ กิจการของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จัดทําสื่อสิ่งพิมพ วารสาร ปายผา ปายไวนิล ตลอดจนงานดาน

ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจการของเทศบาล ผานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

หนังสือพิมพ วาสาร ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุม 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาเชาบาน

คาเบี้ยประชุม

     885,000

1,255,000

29,800

220,000

15,000
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2. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล และเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมศาลและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ตอง

จายหนวยงานอื่นตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

4. คาจางเหมาบริการ จํานวน  580,000  บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจางเหมา เพื่อใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่ง

อยางใด โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ ไดแก คาขนสงและ

คาจัดสงแบบพิมพงานทะเบียนราษฎร,คารับ - สงวารสาร, คาเย็บหนังสือ,คาถาย

เอกสาร , เขาเลมทําปกหนังสือ,คาจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคารและ

บริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาล ,คาจางเหมาปราบศัตรูพืช ดูแลตนไม ตัด

ตนไม, ขนยาย , กําจัดปลวกหรือแมลง, จางเหมาจัดทําของ, จางเหมาบริษัทรักษา

ความปลอดภัยตามสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ,คาจาง

เหมาบริการบุคลภายนอก เพื่อชวยเหลืองานรับรองการใหบริการประชาชน,การ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธและใหบริการประชาชนผูมาติดตอประสานงาน แจง

ขอมูลขาวสาร ประกาศเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ชวยเหลือใหคําแนะนําในการรับ

เรื่องรองทุกขรองเรียน กรอกแบบฟอรมคํารองตางๆ ชวยเหลือทําเอกสารจัดซื้อจัด

จาง ฯลฯ ตลอดจนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจและหนาที่ของ

เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00110

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. คาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    จํานวน 

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 

รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค ฯลฯ ทั้งนี้ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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จํานวน บาท

6. คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน  200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  โดยเปนคาชดใชเงินใหแกผู

ฟองคดี  จํานวน  756,285  บาท  พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  7.5  ตอปของ

ตนเงินจํานวนดังกลาวตามหมายแจงคําบังคับของศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คารับรอง จํานวน  40,000  บาท  แยกดังนี้

1.1 เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยเปนคาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจาย ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง

รวมถึงคาบริการดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ

เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคล โดยตั้งไวไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 

2548 จํานวน  10,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

5. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน  50,000 บาท

เพื่อเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร มีความเร็วในการถายเอกสารไมนอยกวา 30 แผน

 / นาที และสามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4 โดยการเชาเปนรายเดือน สําหรับ

ใชในการถายเอกสารงานราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่มีความ

จําเปนตองจัดถาย เพื่อใชประกอบการดําเนินงานตาง ๆ ตลอดจนเพื่อเก็บสําเนา

เอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

80,000
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2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี จํานวน  40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน วันปยะมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

หรือวันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงค โดยเปนคาจาง

เหมาดําเนินการจัดงาน  คาวัสดุ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1.2 เพื่อเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ 

เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการ

เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ทั้งนี้รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และ

เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน 30,000 บาท (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด

รถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของผูบริหารทองถิ่น รอง

ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

 และพนักงานจางเทศบาล ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล และบุคคลที่ไดรับ

คําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปนคาจัดหาปายไวนิล  ประกอบดวย

ปายพระราชกรณียกิจ  พรอมขอความแสดงออกถึงความจงรักภักด/ีปายพระบรมฉายา

ลักษณของพระมหากษัตริย,  คาจัดหาตราสัญลักษณประจําพระองคของพระมหากษัตริย,

  คาปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณพระบรมวงศานุวงศ  พรอมขอความแสดงความ

จงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ,  คาจัดหาตราสัญลักษณประจํา

พระองคของพระบรมวงศานุวงศ  และคาวัสดุอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของและจําเปน เชน  ธูป-

เทียน  พุมเงินพุมทอง  สมุดลงนาม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา  209 ขอ 3)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

30,000

100,000

440,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ    พ.ศ.

2561

เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  ใหแก พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ผูบริหาร รอง

ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  โดยเปนคาอาหาร,

อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปายโครงการ , คาสมนาคุณวิทยากร, คาใชจาย

เกี่ยวกับพิธีเปดและปดการอบรม, คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม,  คา

วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณในการอบรม ไดแก  ปากกา  สมุด  แฟมใส

เอกสาร  กระดาษ  เปนตน  ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม ทั้งนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

 (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 208  ขอ 1)

โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและ

สมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยเปนคาเกี่ยวกับการสรางความ

สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 209 ขอ 2)

20,000

         

50,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง "การปองกันและประโยชนทับซอนและการ 

ปองกันการทุจริต" ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  "การปองกันและ

ประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต"  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ.2557(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 

00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 211 ขอ 6)

โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ.2557  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป

 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 212 ขอ 7)

20,000

15,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ 

ฯลฯ ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสิน ของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหาร งานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

เพื่อเปนคาพวงมาลัย คาพวงมาลา และคาพานพุมดอกไม สําหรับวาง

อนุสาวรียหรือใชในการจัดงาน และใชในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสตางๆ ของพระมหากษัตริย หรือพระบรมวงศานุวงศ ในนามหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นเปนสวนรวม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530, 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0406/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 

(ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

10,000

120,000

575,000

50,000

5,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

วัสดุกอสราง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ฯลฯ สําหรับงานในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหาร งาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุงานบานงานครัว

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ สําหรับใชภายในสํานักงานเทศบาล

 และสําหรับงานบริการประชาชน ของเทศบาล(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

50,000

       30,000

250,000

50,000

5,000

60,000
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

คาบริการโทรศัพท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐานและคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ในการติดตอ

ราชการของเทศบาลฯ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ

คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชนคาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข

โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในสํานักงานเทศบาล และในสวนที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของเทศบาล รวมถึงคาใชจายซึ่งเปนคาบํารุงรักษาหมอแปลงที่อยู

ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ฯลฯ (ปรากฏแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย

ฯลฯ เปนตน ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด 

และคาสื่อสารอื่น ๆ คาธรรมเนียมในการใชบริการคาเชาพื้นที่เว็ปไซด ของ

เทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

150,000

5,000

80,000

500,000

735,000
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รวม บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาทโครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (โตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจกของงาน

ทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (โตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจกของงาน

ทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน 1  ชุด จํานวน 7,500 บาท  โดยเปนโตะ

ทํางานเหล็ก  หนา PVC  มุมมน  ขอบ  PVC  กันกระแทก  มีที่พักเทาและมี

ขนาดไมนอยกวา  153 x 77 x 75  เซนติเมตร  พรอมกระจก  สําหรับใชงาน

ในสวนของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑ

ดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ 

(มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

 ดานการพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 

232 ขอ 1)

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

7,500

51,000
54,300

84,300
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จํานวน บาท

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงานของ

งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน 2  ตัว ตั้งไว  จํานวน 7,000 บาท  

โดยเปนเกาอี้หุมหนังสีดํา  ขนาดกวางไมนอยกวา  64  เซนติเมตร  ลึกไมนอย

กวา  70  เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา  100  เซนติเมตร  สามารถปรับ

ระดับสูง-ต่ําของเบาะนั่งได  มีที่เทาแขน  และมีขาเกาอี้  5  แฉก  พรอม

ลอเลื่อน  สําหรับใชงานในสวนของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล 

ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชี

ราคามาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561 - 2564) หนา 232 ขอ 2)

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงาน  ของ

งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

7,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงานของงาน

นิติการ  สํานักปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงานของ

งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2561  จํานวน  1  ตัว ตั้งไว  จํานวน 3,500 บาท  โดยเปน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงาน  หุมหนังสีดํา  ขนาดกวางไมนอย

กวา  64  เซนติเมตร  ลึกไมนอยกวา  70  เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา  100  

เซนติเมตร  สามารถปรับระดับสูง-ต่ําของเบาะนั่งได  มีที่เทาแขน  และมีขา

เกาอี้  5  แฉก  พรอมลอเลื่อน  สําหรับใชงานในสวนของงานทะเบียนราษฎร 

 สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น  

เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป

 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 232 ขอ 3)

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ของสํานักปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  จํานวน  6  ตู  ราคาตูละ  5,500  บาท ตั้งไว  จํานวน  33,000 

 บาท  โดยมีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก  ขนาด  2  บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด 

 มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สําหรับใชงานดานตางๆ ในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล ไดแก งานธุรการรวมถึงงานกิจการสภาฯ, งานการเจาหนาที่, 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  และงานพัฒนาชุมชน  ทั้งนี้ ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

(มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

00110  งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  หนา  233 ขอ 5)

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (ตูเหล็ก 2 บาน ของสํานักปลัดเทศบาล) 

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

33,000

3,500
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รวม บาท
จํานวน บาท

 -

 -

-

-

 -

 -

จํานวน บาท

สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  

150  แผน

มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ, รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา 

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

 งานบริหารงานทั่วไป 00110 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชสําหรับงานสํานักงาน  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคา

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 21 

เมษายน  2560) รายการที่ 41 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา

 232 ขอ 4)

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 

 ขาวดํา (18 หนา/นาที) ของงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล) ของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/

นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600x600 dpi

มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

สามารถยอและขยายได  25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        30,000

3,300

3,300
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รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาทรายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อ

การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

30,000

30,000

30,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตามระเบียบที่

ราชการกําหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ 00112 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา

แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856

 ลงวันที่ 12  มีนาคม  2553 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

วางแผนสถิติและวิชาการ 00112สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา

 210  ขอ 4)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

วางแผนสถิติและวิชาการ 00112 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

30,000

30,000

4,000

34,000

286,000

286,000

286,000

320,000
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รวม บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน ประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหารระดับตน

และระดับกลาง  จํานวน  3  อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปน

รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน  1  อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 6 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารงานคลัง

126,000

103,200

67,200

1,850,000

2,170,400
2,170,400

3,228,900
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จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม เพื่อให

ประชาชน ไดทราบถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองในการ ชําระภาษี ฯลฯ  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิเบิกได

ตามระเบียบของทางราชการ ของกองคลัง(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงานเทศบาล 

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ในสวนของกองคลัง (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และ

พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1 อัตรา  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

210,000

660,000

9,000

108,000
117,000

1,011,000

24,000
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จํานวน บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน  20,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของกองคลัง 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  180,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จนแลวเสร็จ และอื่น ๆ ที่จําเปนในสวนของกองคลัง (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจาง ในสวนของกองคลังตลอดจนบุคคลที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม 

ระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานคลัง  00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

30,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 400,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  (ระยะการฝก กํากับ และ

ติดตาม  และระยะสุดทาย (ปจฉิมนิเทศโครงการ))  ทั้งนี้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  000110  งานบริหารงานคลัง  0113  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 213 ขอ  8)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ  

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่ชํารุด

เสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

2,000

60,000
144,000

20,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ สําหรับใชในสวนของกอง

คลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย

 คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (CFMIS) ฯลฯ ตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสงไปรษณีย

 ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองคลัง (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ สําหรับใชดานงานจัดเก็บภาษี

และงานพัสดุ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง

 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

90,000

90,000

60,000

10,000

10,000

2,000
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รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลัง)  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

  จํานวน  5  ตู  ราคาตูละ  5,500  บาท ตั้งไว  จํานวน  27,500  บาท  โดย

มีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก  ขนาด  2  บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้น

ปรับระดับ 3 ชิ้น  และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

สําหรับใชงานดานตางๆ ในสวนของกองคลัง ไดแก งานการเงินและบัญชี  

งานจัดเก็บรายได  และงานพัสดุ  ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงาน

ทั่วไป  00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนา  235, 236 ขอ 

17, 18 และ 19)

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (ตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลัง) ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

27,500

27,500

27,500

งบเงินอุดหนุน 20,000

เงินอุดหนุน 20,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 20,000
อุดหนุนใหแก เทศบาลตําบลสันนาเม็ง  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณในสถานที่กลาง สําหรับเปน

ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น อําเภอสัน

ทราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

000110  งานบริหารงานคลัง  0113  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล  รากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 215 ขอ 1)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 5 อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

60,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

คาตอบแทนพนักงานจาง

งบบุคลากร 983,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) 983,000

550,000

2,159,000

373,000
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รวม บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล 30,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล  ตามที่

ไดรับมอบหมาย  โดยเปนคาใชจายของอาสาสมัครที่ปฏิบัติหนาที่ในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวย

คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 

(ปรากฏในการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

งบดําเนินงาน 1,146,000

คาตอบแทน 71,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงาน

เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลา

ราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิกคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน

ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาเชาบาน 36,000

5,000
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจางเทศบาล ในสวนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตลอดจน

บุคคลที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจาย ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  305,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จ และอื่น ๆ ที่จําเปน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาใชสอย

20,000

310,000

905,000



110

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลตางๆ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลง

วันที่ 22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ความปลอดภัย  และ

ความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561

 -2564) หนา 202 ขอ 3)

โครงการบริหารศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของ

ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 203 

ขอ 6)

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3186 ลงวันที่ 

22 พฤศจิกายน  2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภาย 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ความปลอดภัยและความ

สงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 

203 ขอ 5)

80,000

10,000

300,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอก

ควันไฟปา  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท

 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ. 2561 -2564) หนา  140 ขอ 1)

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของ

สมาชิก อปพร.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ความปลอดภัย  และ

ความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

 หนา 203 ขอ 7)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ

สถานศึกษาในพื้นที่  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การสรางความมั่นคง ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน ปรากฏ

ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 202 ขอ 4)

30,000

30,000

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาในพื้นที่ 10,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดย

เปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา

วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง 

ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 204 ขอ 8)

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ในสวน

ของงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง

15,000

170,000

     100,000

       15,000

       40,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ความ

ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง  ความ

ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง รักษา

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบลงทุน 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง  ความ

ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

ความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)

40,000

10,000

15,000

50,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ ผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจําตําแหนงสําหรับตําแหนง

ผูบริหารระดับตน  จํานวน  2  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

เงินประจําตําแหนง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และคาตอบแทนอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,569,500

46,000

477,000

60,000

1,011,000

1,071,000

1,071,000

2,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
 เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของ   กอง

การศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม   ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลของกอง

การศึกษาและผูมีสิทธิเบิก ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัยหรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่ง

มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ในสวนของกองการศึกษา (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของกอง

การศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวน 

นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

     153,000

36,000

3,000

303,000

5,000
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2.  คาจางเหมาบริการ จํานวน  100,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จ และอื่น ๆ ที่จําเปนในสวนของงานกองการศึกษา (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร มีความเร็วในการถายเอกสารไมนอยกวา 30

 แผน / นาที และสามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4  โดยการเชาเปนราย

เดือน สําหรับใชในการถายเอกสารงานราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

 ที่มีความจําเปนตองจัดถาย เพื่อใชประกอบการดําเนินงานตาง ๆ ตลอดจน

เพื่อเก็บสําเนาเอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน ของราชการที่ชํารุด

เสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ในสวนของกอง

การศึกษา ตลอดจนเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่น ๆ ภายใน

ศูนยกีฬาตําบล สนามกีฬา สนามหญา สวนสุขภาพ ฯลฯ ใหอยูในสภาพดีและใช

การได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2561 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

 การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 155 ขอ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางเทศบาล ในสวนของกองการศึกษา ตลอดจนบุคคลที่ไดรับคําสั่ง

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

20,000

100,000

30,000

130,000



118

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทวัสดุงานบานงานครัว

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองใชภายในศูนยกีฬาตําบล

แมแฝกใหม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ สําหรับใชงานในสวนของกองการศึกษา 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อเปนคาใชจายดังนี้

 - คาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  20,000 บาท 

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน 

ในสวนของกองการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

 - คาหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  65,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาหนังสือพิมพไวใหประชาชนไดอาน ประจําที่อานหนังสือพิมพ

หมูบาน จํานวน 14 หมูบาน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว , 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และศูนยการเรียนรู กศน.ตําบลแมแฝก

ใหม ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการพัฒนาที่อานหนังสือพิมพประจํา

หมูบานภายในตําบลแมแฝกใหม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

127,000

5,000

5,000

85,000



119

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองการศึกษา (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ สําหรับงานของกองการศึกษา

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ฯลฯ สําหรับใชในการดําเนินงานในสวนของกอง

การศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย

ฯลฯ เปนตน ตลอดจนคาใชจายที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสงไปรษณีย 

ในสวนของกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุอื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุมใด ๆ ได แต

มีความจําเปนตองใชในการดําเนินงาน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

1,000

1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000

1,000

1,000

10,000
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รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

 -

 -

-

-

 -

-

-

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

มีแปนพิมพและเมาส

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

คาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู 5,500

เพื่อเปนคาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  1  ตู  จํานวน  5,500  บาท

โดยมีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด  มีแผน

ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑดังกลาวเปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ  (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนา  242 ขอ 35)

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจะไมนอย

กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB

จํานวน 1 หนวย

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

คาครุภัณฑ 21,500

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน 21,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 16,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา  16,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อใชสําหรับงานสํานักงานของกองการศึกษา  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไป

ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 

(ณ วันที่ 21 เมษายน  2560) รายการที่ 7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา 241 ขอ 32)

เงินประจําตําแหนง 67,200

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ พนักงานครูเทศบาล ผูดํารง

ตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจํา

ตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  14 

 อัตรา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง

12,848,820

  1,995,000

  4,129,000

6,346,200

6,346,200
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จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ในสวนของงานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา ใน

สังกัดกองการศึกษา  ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ

พนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  14

อัตรา  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง

ประจําป ใหแกพนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 14 

อัตรา ในสวนของงานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา ในสังกัดกอง

การศึกษา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบดําเนินงาน

     155,000

4,229,620

5,000

25,000



จํานวน บาท
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รวม บาท

จํานวน บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบ

ที่ราชการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน  3,000  บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

20,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และคาตอบแทน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้ (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ      253,000

2,640,200



รวม บาท

จํานวน บาท
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2. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  250,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ  โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จ ฯลฯ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1.2 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส  จํานวน  2,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คาอาหาร 

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมให

มีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561 - 2564) หนา 186 ขอ 102)

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จํานวน  50,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํา

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาศึกษาดูงานและคาใชจายอื่น ๆ

 ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ     คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) หนา 165 ขอ 32)

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

แยกดังนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 2,387,200

453,000
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1.4 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  5,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คาสถานที่ 

คาอาหารกลางวัน /อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 177 

ขอ 69)

1.3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 294,000 

บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 185 ขอ 98)



จํานวน บาท
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2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย แม

ครัว  จํานวน  100,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 - 2564 ) หนา 161 ขอ 20)

2.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู จํานวน  50,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 - 2564 ) หนา 162 ขอ 21)

1.5  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 102,000 บาท             เพื่อ

จายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 171 ขอ 54)

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยก

ดังนี้

1,738,200
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2.3 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส  จํานวน  9,300 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 

2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 185 ขอ 97)

2.4 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 

 940,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 184 ขอ 95)

2.5 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร

 คาอาหารกลางวัน /คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ 

 คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 

2564 ) หนา 163 ขอ 24)
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2.7 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน  15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ 

 คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 

2564 ) หนา 206 ขอ 1)

2.8 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

จํานวนรวม  594,300  บาท

2.8.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 357,000 บาท                        

  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 

 14  มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแ2นพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 164 ขอ 29)

2.6 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  จํานวน  9,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตดังกลาว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 )

 หนา 166 ขอ 34)
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2.8.3 คาอุปกรณการเรียน จํานวน  42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 - 2564 ) หนา 164 ขอ 29)

2.8.4 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  63,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 164 ขอ 29)

2.8.2 คาหนังสือเรียน จํานวน  42,000 บาท                                              

 เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 - 2564 ) หนา 164 ขอ 29)
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2.8.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน  90,300 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 

3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 164

 ขอ 29)

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก          

ราชอาณาจักร

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

จํานวน  50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศ

ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 

สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในสวนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

56,000
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 - คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศ

ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 

สําหรับการเดินทางไปราชการ ของครูแกนนําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว จํานวน 1 คน และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 

มิถุนายน 2560  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฯลฯ รวมถึงน้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชน ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ที่ตอง

บํารุงรักษาหรือซอมแซม ในสวนของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

41,190
1,564,420

140,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท
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2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 183 ขอ 92)

คาอาหารเสริม (นม)

คาอาหารเสริม (นม) แยกดังนี้

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก นักเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 2560  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14  มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 )

 หนา 183 ขอ 92)

วัสดุงานบานงานครัว

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1,481,230

30,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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3. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน

เจดียแมครัวและโรงเรียนบานแมแฝก โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง

วันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม) 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หนา 183 ขอ 92)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ เพื่อใชในงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุอื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุมใด ๆ 

ได แตมีความจําเปนตองใชในการดําเนินงาน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1,000

1,000

10,000วัสดุคอมพิวเตอร



รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจายที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชการซอมแซมตามปกต)ิ โดย

เปนการบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูใน

สวนของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ใหอยูในสภาพที่ดีใชได 

รวมถึงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 

2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 11,000

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน  11,000

  บาท  โดยมีลักษณะพื้นฐานเปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มิเตอรไฟฟา สูบ

น้ําไดไมนอยกวา  450  ลิตรตอนาที  ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 

มิลลิเมตร) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด  สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9

 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของ

มอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได  สําหรับใชงานของศูนยกีฬา

ตําบลแมแฝกใหม  ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑดังกลาวเปนไป

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานทั่วไป  00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนา  244 ขอ 51)

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

250,000

11,000

250,000

261,000
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รวม บาท

จํานวน บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว  จํานวน   

1,488,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

 ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 )

 หนา 216 ขอ 1) 

2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก                        

จํานวน  524,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 

มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน 2560  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564 )

 หนา 216 ขอ 2)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

2,012,000

2,012,000

2,012,000
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จํานวน บาท

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนง ที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจําตําแหนง สําหรับตําแหนง

ผูบริหารระดับกลาง  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปน

รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน  1  อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

352,000

67,200

67,200

1,100,000

1,598,400

1,598,400

2,794,200
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เพื่อเปนคาเชาบานพักอาศัยหรือเชาซื้อ ใหแก พนักงานเทศบาลของสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดตามระเบียบราชการ (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5,000

5,000

82,000

1,177,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่ง

เปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทํา ในเวลาราชการได ซึ่งมี

สิทธิเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ

เทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

72,000

12,000
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1. คาธรรมเนียมตางๆ  จํานวน  5,000  บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

2. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  160,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จและอื่น ๆ ที่จําเปน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาใชสอย

165,000

610,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  แยกดังนี้

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที่

ราชการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด

รถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน

 คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม ระเบียบของทางราชการที่กําหนด 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 

2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค  โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ในการจัดทําฐานขอมูลแหลง

น้ําประปาหมูบาน  คาสงตัวอยางน้ําประปาหมูบานเพื่อตรวจวิเคราะห  ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 

หนา 193 ขอ 9)

100,000

15,000คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน โดย

เปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณในกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะและคาใชจายในการให

ความรูแกชุมชนและผูปฏิบัติงาน  รวมถึงการศึกษาดูงานในชุมชนตนแบบกลวิธี

กําจัดขยะ  ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ.2561 - 2564) หนา 142 ขอ 2)

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคเอดส  และการตั้งครรภไมพรอมใน

วัยรุน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรค

เอดส  และการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน  โดยเปนคาจัดอบรมใหความรู  คา วัสดุ  

อุปกรณตางๆ กิจกรรมการรณรงค  การประกวดคําขวัญ/เรียงความ ฯลฯ ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

 หนา 191 ขอ 5)

20,000

70,000
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เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปาย

สถานประกอบการจําหนายอาหาร  ตามเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย  โดยจาย

เปนคาวัสดุ  อุปกรณ  ชุมทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะหอาหาร  ฯลฯ   ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 193 ขอ 8)

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน  เพื่อ

สิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 

0801.2/ว 1060  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการเสริมสรางความมั่นคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 142 ขอ 1)

โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตนภายในครัวเรือน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย

เบื้องตนภายในครัวเรือน  โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  และอื่นๆ  ฯลฯ

   ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

 หนา 144 ขอ 5)

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถานประกอบการจําหนายอาหาร

ตามเกณฑอาหารสะอาด  รสชาติอรอย

20,000

30,000

30,000
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โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  และโรคอุบัติซ้ํา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  และโรคอุบัติซ้ํา ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนา 191 ขอ 4)

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอในชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันโรคติดตอในชุมชน 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลแมแฝกใหม โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการรณรงค

ปองกันโรคติดตอ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561

 - 2564) หนา 189  ขอ 2)

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ใหกับประชาชน 

ในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561

 - 2564) หนา 190 ขอ 3)

75,000

20,000

40,000
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เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุสํานักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ ฯลฯ 

ในสวนของกองสารณสุขและสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ในสวน

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

400,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชงานในสวนของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เชน ถุงขยะ ถังขยะ ไมกวาด ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดุงานบานงานครัว

โครงการ to be number one

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ to be number one ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง  

ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 207 ขอ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

485,000

20,000

10,000

15,000
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10,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ ในสวนของกองสารณสุข

และสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

40,000

5,000

10,000วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองสารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ในสวนของกองสารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)
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คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

18,800

18,800

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนากความจะไมนอยกวา

มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

งบลงทุน

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

เพื่อใชสําหรับงานสํานักงาน  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคา

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 21 

เมษายน  2560) รายการที่ 7 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา

 239 ขอ 26)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

จํานวน 1 เครื่อง  ราคา  16,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

16,000

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

หนวย

มีแปนพิมพและเมาส

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *

 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ของกองสาธารณสุข  เทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 เครื่อง
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน

2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800  VA  (480  Watts)

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที   เพื่อใชสําหรับงานในสวนของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 (ณ  วันที่  21 เมษายน 2560) รายการที่ 58 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221) สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา 239 ขอ 27)

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน

2,800
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคา 

ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม งานกอสราง , คาตอบแทนการ

ตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดใน

ขอบัญญัติทองถิ่นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4 / ว 3652  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนง ที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตาม กฎหมาย วาดวยเงินเดือนประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหาร

ระดับตน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

เงินประจําตําแหนง

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

10,000

59,500

254,500

370,000

412,000

412,000

666,500

42,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท
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คาใชสอย

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งเปนผูมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาเชาบาน

คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน  30,000  บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของกองชาง 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาเชาบาน /เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล ในสวนของ กอง

ชาง ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

30,000

50,000

7,500

42,000



จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฯลฯ สําหรับใชในสวนของกองชาง (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง ในสวนของกองชาง ตลอดจนบุคคลที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตาม

ระเบียบของ ทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองชาง (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ ในสวนของกองชาง (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

20,000

คาวัสดุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วัสดุสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000

70,000

40,000

145,000
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เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุ ในกลุมใด ๆ 

ได แตมีความจําเปนตองใชในการดําเนินงานของกองชาง (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

515,000

302,000

วัสดุอื่น

คาตอบแทนพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน  2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป  จํานวน  2 อัตรา  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

ไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา) 852,000

852,000

3,274,800

5,000



จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

5,000

10,000

72,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

งบดําเนินงาน

87,000

1,037,000

35,000

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ในสวของกอง

ชาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิก ตามระเบียบของทางราชการ  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อเปนคาเชาบานพักอาศัยหรือเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ในสวนของ

กองชาง ซึ่งเปนผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดตามระเบียบราชการ ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวน นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่

ไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทน

คาเชาบาน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และ

พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 2 อัตรา  

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟาและถนน  00242  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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500,000

600,000

200,000

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ หรือทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ

 โดยการบํารุงรักษาและซอมแซมอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

350,000

150,000วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

วัสดุกอสราง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา วิทยุ และอุปกรณไฟฟา วิทยุ ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานตาง ๆ ตาม

หนาที่ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน

 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางกระทําการอยางใด อยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จนแลวเสร็จ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน  

00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

     100,000



รวม บาท

รวม บาท
จํานวน บาท
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คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน  สําหรับงานสํานักงานของ

กองชาง)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  

จํานวน 2  ตัว ตั้งไว  จํานวน 7,000 บาท  โดยเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  

สําหรับงานสํานักงาน  หุมหนังสีดํา  ขนาดกวางไมนอยกวา  64  เซนติเมตร  

ลึกไมนอยกวา  70  เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา  100  เซนติเมตร  สามารถ

ปรับระดับสูง-ต่ําของเบาะนั่งได  มีที่เทาแขน  และมีขาเกาอี้  5  แฉก  พรอม

ลอเลื่อน  สําหรับใชงานในสวนของงกองชาง ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาว

เปนราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 

2560) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 240 ขอ 

29)

งบลงทุน

7,000

คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน)

85,800

1,385,800



จํานวน บาท

จํานวน บาท

 -

 -

 -

 -

-

 -

4,300

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา  4,300  บาท  โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้

มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi

มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)

หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)

มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

 

สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย

เพื่อใชสําหรับงานสํานักงาน  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคา

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 21 

เมษายน  2560) รายการที่ 39 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา

 239 ขอ 28)

เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต

มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm)

หรือ 4.5 ภาพ ตอนาที (ipm)

กวา 1 ชอง

กวา  50  แผน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,300

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑสํารวจ (เทปวัดระยะ) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  

จํานวน 3,500 บาท  โดยคุณลักษณะของเทปวัดระยะ  สายเทปทําดวยวัสดุไฟ

เบอรกลาส  เทปมีความยาวไมนอยกวา  50 เมตร  ขนาดความกวางของสัน

เทปไมเกิน 13 มิลลิเมตร  มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีด

แบงยอยไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร มีดามจับและที่หมุนมวนเทป  และมีหนังสือ

รับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด  สําหรับใชงานในสวนของงกองชาง ทั้งนี้ ราคา

ของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561 - 2564) หนา 240 ขอ 31)

ครุภัณฑกอสราง 21,000

คาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง  (เครื่องตบดิน)

เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑกอสราง (เครื่องตบดิน) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  

จํานวน 21,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเปนเครื่องตบดิน  ใชเครื่องยนต

เบนซิน  น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม  แรงบดอัดไมนอย

กวา 5 ตัน ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที  สําหรับใชงาน

ในสวนของงกองชาง ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑดังกลาว

เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2560) ของสํานัก

งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป

 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 240 ขอ 30)

ครุภัณฑสํารวจ 3,500

คาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ  (เทปวัดระยะ)
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รวม บาท
จํานวน บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

50,000

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  , รายจายเพื่อซอมแซม

บํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน 

00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 1,300,000

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โดยเปนการบํารุงรักษา

และปรับปรุงทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในความรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหอยูในสภาพที่ดีใชไดตามปกติ (ปรากฏในแผนเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

1,300,000
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รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

2,900,000

2,900,000

2,900,000งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อเปนคาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คาจัดการซื้อ

วัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บขยะ เชน ถุงมือ ถุงขยะ ผากันเปอนถังขยะ ฯลฯ 

รวมถึงคาจางเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยังสถานที่กําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อใหสภาพแวดลอม

ภายในตําบล ใหสะอาดเรียบรอย  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 146 ขอ 

1)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

2,900,000
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รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

งบบุคลากร

819,000

466,000
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 

จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน

สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

213,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

679,000

679,000
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ตลอดจนเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม

ผูสูงอายุสัญจรในระดับอําเภอของผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

(ปรากฏในแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม และความ

เขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561 -2564) หนา 196 ขอ 1)

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา

สตรีตําบลแมแฝกใหม เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) หนา 197 ขอ 2)

140,000

140,000

15,000

65,000



159

จํานวน บาทโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน 60,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

สําหรับประชาชน เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาปายโครงการ คาวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) หนา 197 ขอ 4)
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รวม บาท
รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลแมแฝก

ใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา  186  ขอ

 103)

โครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลแมแฝกใหม

คาวัสดุ

วัสดุกีฬา

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งบดําเนินงาน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของ

เยาวชนและประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 

0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561 - 2564) หนา 187  ขอ 107)

110,000

510,000

540,000

560,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา  สําหรับเขารวมแขงขันกีฬาประจําป

ของตําบล เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาฝกซอมออกกําลังกาย และเขารวมแขงขันกีฬา

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬาซึ่งเปนวัสดุกีฬา  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561 - 2564) หนา 186  ขอ 104)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน

30,000

30,000

400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ



161

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

20,000

20,000

20,000คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อเปนคาซอมแซมและใชสอย โดยเปนการบํารุงรักษาทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดิน

และสิ่งกอสราง ใหอยูในสภาพที่ดีใชไดตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปใหมเมือง

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

80,000

40,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปใหมเมือง โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย

อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00260 งาน

ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 149  ขอ 5)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยเปน

คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

00263 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 -

 2564) หนา  148 ขอ 2)

190,000

190,000

190,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท60,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง 

 ๒๕60 โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561 - 2564) หนา 150  ขอ 8)

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง  ๒๕60

10,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)  โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร

กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา  148 

ขอ 3)

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต            

(ธรรมสัญจร)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท215,000

แผนงานการเกษตร

คาโครงการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา    

ตําบลแมแฝกใหม  แยกดังนี้

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาตอบแทนพนักงานจาง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

215,000

200,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏ

ในแผนการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

303,000
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน  1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริม

การเกษตร 00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

235,000

738,000

503,000

503,000

งานสงเสริมการเกษตร
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1. โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม จํานวน 25,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการของศูนยบริการ และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320

 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  

ดานการสงเสริมการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคาง  การลงทุน  สู

สากล  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 128 ขอ 1)

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม จํานวน      30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการเกษตร  การ

ผลิตสินคาชุมชน  การคาง  การลงทุน  สูสากล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 129 ขอ 2)

3. โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม จํานวน  80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝก

ใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสงเสริมการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคาง  การ

ลงทุน  สูสากล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 

129 ขอ 3)
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รวม บาท

4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 30,000 บาทเพื่อ

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน

  การคาง  การลงทุน  สูสากล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 

2564) หนา 136 ขอ 15)

20,000

6. โครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืช จํานวน  30,000 บาท  (LSEP)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืช  

ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน

  การคาง  การลงทุน  สูสากล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 

2564) หนา 138 ขอ 24)

5. โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน  จํานวน 

20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผัก

ปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 

00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการเกษตร 

 การผลิตสินคาชุมชน  การคาง  การลงทุน  สูสากล ปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 133 ขอ 10)

คาวัสดุ
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาทโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

60,000

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการเกษตร 

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการเกษตร  การ

ผลิตสินคาชุมชน  การคาง  การลงทุน  สูสากล)

20,000วัสดุการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

60,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

60,000

60,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

งบกลาง 19,354,860

คาชําระหนี้เงินตน 2,583,700

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 19,354,860

งบกลาง 19,354,860

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

โดยประชาชนตําบลแมแฝกใหม ตั้งปณิธานทําความดีในการปองกันไฟปา การ

กอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกันการบุกรุกปาและเขตลําน้ํา การตรวจพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติ เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร ตลอดจนเปนคาใชจายใน  การปลูกปา คาใชจายในการฝกอบรม ให

ความรูเกี่ยวกับการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  มกราคม  2558  และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060  ลง

วันที่  31  พฤษภาคม  2559 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งาน

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  ปรากฏในแผนพัฒนาองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 147 ขอ 1)
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จํานวน บาท

1. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 1,300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาชําระเงินกู

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กูเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว และระบบประปาหมูบาน ตามสัญญาเงินกูประจําฉบับลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

2. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 590,000 บาท เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 6 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกู

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต  (Over Lay ) ถนน คสล. และเพื่อจัดซื้อที่ดิน ตามสัญญาเลขที่ 

969/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบ

กลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน  693,700  บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 3) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อ

ดําเนินโครงการตาง ๆ รวม 13 โครงการ  ตามสัญญาเลขที่ 1480/47/2558 ลง

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558,  สัญญาเลขที่ 1498/65/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 

2558  และสัญญาเลขที่ 1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  (ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ ประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

คาชําระดอกเบี้ย 705,500
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จํานวน บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม      260,000

1. คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน  300,000 บาท   เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กูเพื่อ กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว และระบบประปาหมูบาน ตามสัญญาเงินกูประจําฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

2. คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน 220,500 บาท เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 6) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  

(Over Lay ) ถนน คสล. และเพื่อจัดซื้อที่ดิน ตามสัญญาเลขที่ 969/2554 ลงวันที่ 17 

สิงหาคม 2554 รวม  11  โครงการ  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 

00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน  185,000 บาท  เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุน

สงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อดําเนินโครงการตาง ๆ  รวม 13 โครงการ ตาม

สัญญาเลขที่ 1480/47/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558,  สัญญาเลขที่ 

1498/65/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558  และสัญญาเลขที่ 1510/77/2558 ลงวันที่ 

5 มิถุนายน 2558  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)



จํานวน บาท

จํานวน บาท
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จํานวน บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 210,000

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส โดยจายเปนเงินยังชีพ /

 เบี้ยยังชีพ ใหแกผูปวยเอดสภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 35 คน ๆ ละ 

500 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 

0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 และ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 199  ขอ 3)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,977,200

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจายเปนเงินยังชีพ / 

เบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 1,552 คน ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0802.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  

พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 

มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง

 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 199  ขอ 1)

เบี้ยยังชีพผูพิการ   2,496,000

เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคม พนักงานจางของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว และพนักงานจางในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

 2561 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)



จํานวน บาท

จํานวน บาท
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รายจายตามขอผูกพัน      243,500

รายจายตามขอผูกพัน  แยกดังนี้

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ โดยจายเปนเงินยังชีพ / 

เบี้ยยังชีพ ใหแกผูพิการภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 260 คน ๆ ละ 800 

บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

มาก ที่ มท 0802.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 

มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561 - 2564) หนา 199  ขอ 2)

สํารองจาย      282,160

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน หรือในกรณีที่ไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 2 ขอ 19 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบ

กลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนดานการเสริมสรางสังคมใหมี

คุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)

1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล       

เจดียแมครัว  จํานวน  200,000  บาท 

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาล ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข ที่ไดรับจากกองทุน

ประกันสุขภาพแหงชาติ ตามบันทึกขอตกลง ดําเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ระหวางสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกับองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล เลขที่ 

1011/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551(ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 00410 

งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) หนา 194 ขอ 11)



จํานวน บาท

2. คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  จํานวน  43,500  

บาท

เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยพิจารณาตั้งงบประมาณ

ตามรายรับจริงประจําปที่ผานมาแตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหก

ของรายรับจริง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 

0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

00410งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 596,800

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใน

อัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 23 กันยายน 

2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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คาชําระดอกเบี้ย 705,500 705,500

รายจายตามขอผูกพัน 243,500 243,500

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 210,000 210,000

คาชําระหนี้เงินตน 2,583,700 2,583,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 260,000 260,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,977,200 11,977,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท )

596,800 596,800

สํารองจาย 282,160 282,160

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000 2,496,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก
180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี
207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก
180,000 180,000

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

       แผนงาน

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง)

รวม

งบกลาง

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

งบบุคลากร
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

คาตอบแทนพนักงานจาง 200,000 213,000 302,000 352,000 1,995,000 550,000 986,000 4,598,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 151,200 218,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 35,000 12,000 155,000 60,000 109,000 371,000

เงินเดือนพนักงาน 303,000 466,000 885,000 1,100,000 5,140,000 373,000 5,436,000 13,703,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 67,200 127,200 308,200 544,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,500 5,000 25,000 42,800 90,300

คาเบี้ยประชุม 15,000 15,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

10,000 7,000 30,000 30,000 77,000

คาเชาบาน 114,000 72,000 36,000 36,000 328,000 586,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ
5,000 5,000 3,000 5,000 18,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,430,000 165,000 406,000 310,000 1,095,000 5,406,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ
80,000 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

- คาใชจายในการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา
6,000 6,000

คาตอบแทน

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา)
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

1. โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

แยกดังนี้

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนา

ผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

50,000 50,000

1.2 โครงการอบมรมฟนสวยยิ้ม

ใสของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2,000 2,000

1.3 โครงการอาหารกลางวัน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
294,000 294,000

1.4 โครงการอบรมพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

5,000 5,000

1.5 คาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว)
102,000 102,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

2. โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว แยกดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุง

หองสมุดของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

100,000 100,000

2.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 50,000 50,000

2.3 โครงการอบรมฟนสวยยิ้ม

สดใส
9,300 9,300

2.4 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

940,000 940,000

2.5 โครงการอบรมการจัดทํา

และปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

20,000 20,000

2.6 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 9,600 9,600

งบดําเนินงาน คาใชสอย



177

177

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

2.7 โครงการปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา
15,000 15,000

2.8 คาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

จํานวนรวม  594,300  บาท

2.8.1 คาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว)

357,000 357,000

2.8.2 คาหนังสือเรียน 42,000 42,000

2.8.3 คาอุปกรณการเรียน 42,000 42,000

2.8.4 คาเครื่องแบบนักเรียน 63,000 63,000

2.8.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน
90,300 90,300

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

20,000 15,000 50,000 30,000 50,000

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

100,000 100,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย



178

178

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

คาใชจายในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
300,000 300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา

ดอกไม และพวงมาลา
5,000 5,000

โครงการ to be number one 15,000 15,000

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย

 ปาเวณียี่เปง  2560
60,000 60,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา
40,000 40,000

โครงการแขงขันกีฬาประจําป

ตําบลแมแฝกใหม
400,000 400,000

โครงการคลินิกกฎหมาย  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ ศ  2561

15,000 15,000

โครงการจัดงานวันเกษตรตําบล

แมแฝกใหม
80,000 80,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน
400,000 400,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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179

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองปายสถานประกอบการ

จําหนายอาหารตามเกณฑ

อาหารสะอาด  รสชาติอรอย

30,000 30,000

โครงการบริหารงานศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม

25,000 25,000

โครงการบริหารศูนย อปพร.

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10,000 10,000

โครงการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ ของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

30,000 30,000

โครงการประชุมและประชาคม

เพื่อจัดทําแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาทองถิ่น

30,000 30,000

โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด
15,000 15,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย



180

180

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา
40,000 40,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน
80,000 80,000

โครงการฝกอบรมการกําจัด

ศัตรูพืช
30,000 30,000

โครงการฝกอบรมการเพาะปลูก

ผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน
20,000 20,000

โครงการฝกอบรมทบทวน

บทบาทและหนาที่ของสมาชิก 

อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

30,000 30,000

โครงการฝกอบรมและซอมแผน

อพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษา

ในพื้นที่

10,000 10,000

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

สําหรับประชาชน
60,000 60,000

โครงการเฝาระวังการเผาและ

ควบคุมหมอกควันไฟปา
30,000 30,000

โครงการเฝาระวังควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม 

 และโรคอุบัติซ้ํา

20,000 20,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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181

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภค
100,000 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม
65,000 65,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

พัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม
15,000 15,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลแมแฝกใหม

30,000 30,000

โครงการรณรงคควบคุมและ

ปองกันโรคเอดส  และการ

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

20,000 20,000

โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน

ชุมชน
70,000 70,000

โครงการรณรงคติดตั้งระบบ

บําบัดน้ําเสียเบื้องตนภายใน

ครัวเรือน

30,000 30,000

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ

ในชุมชน
75,000 75,000

คาใชสอยงบดําเนินงาน



182

182

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน

เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สี

เขียว

20,000 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขันกีฬาของเยาวชนและ

ประชาชน

110,000 110,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู

สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีปใหมเมือง

80,000 80,000

โครงการเสริมสรางความสามัคคี

 ปรองดองและสมานฉันท 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
60,000 60,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561

50,000 50,000

คาใชสอยงบดําเนินงาน
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183

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (ธรรมสัญจร)

10,000 10,000

โครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  

"การปองกันและประโยชนทับ

ซอนและการปองกันการทุจริต" 

 ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

20,000 20,000

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

20,000 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 10,000 30,000 100,000 70,000 310,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 52,000 92,000

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 40,000 30,000 10,000 110,000 220,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 150,000 5,000 15,000 12,000 182,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,000 10,000 260,000 340,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 400,000 35,000 60,000 495,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 15,000 25,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

คาวัสดุ
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184

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

คาอาหารเสริม (นม) 1,481,230 1,481,230

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุกอสราง 200,000 10,000 5,000 215,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 2,000 40,000 47,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 20,000 126,190 180,000 366,190

วัสดุอื่น 5,000 2,000 7,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,000 150,000

คาไฟฟา 500,000 500,000

คาบริการไปรษณีย 1,000 95,000 96,000

คาบริการโทรศัพท 80,000 80,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอี้ทํางาน)
7,000 7,000

คาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด

 2 บาน จํานวน 1 ตู
5,500 5,500

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

  (เกาอี้ทํางานสําหรับงาน

สํานักงาน  ของงานทะเบียน

ราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล)  

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

7,000 7,000

วัสดุ

งบลงทุน คาครุภัณฑ

งบดําเนินงาน

คาสาธารณูปโภค
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185

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

  (เกาอี้ทํางานสําหรับงาน

สํานักงานของงานนิติการ  

สํานักปลัดเทศบาล)  ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3,500 3,500

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

  (ตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลัง) 

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

27,500 27,500

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

  (ตูเหล็ก 2 บาน ของสํานัก

ปลัดเทศบาล) ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

33,000 33,000

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

  (โตะทํางานเหล็ก  พรอม

กระจกของงานทะเบียนราษฎร  

สํานักปลัดเทศบาล)  เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561

7,500 7,500

งบลงทุน คาครุภัณฑ



186

186

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับสํานักงาน
16,000 16,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  

ขนาด  800  VA  จํานวน 1 

เครื่อง

2,800 2,800

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  (เครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *

 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

ของกองสาธารณสุข  เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1

 เครื่อง

16,000 16,000

งบลงทุน คาครุภัณฑ



187

187

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED  ขาวดํา 

(18 หนา/นาที) ของงานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล) ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวน 1 เครื่อง

3,300 3,300

โครงการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 

เครื่อง

4,300 4,300

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง  

(เครื่องตบดิน)
21,000 21,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ
50,000 30,000 30,000 110,000

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 11,000 11,000

ครุภัณฑสํารวจ

งบลงทุน คาครุภัณฑ



188

188

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

       แผนงาน

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

คาครุภัณฑ
คาจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ  (เทป

วัดระยะ)
3,500 3,500

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง
20,000 1,300,000 250,000 1,570,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น รายจายอื่น 30,000 30,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
20,000 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,012,000 2,012,000

19,354,860 798,000 750,000 819,000 6,841,300 2,794,200 14,418,320 2,159,000 13,905,320 61,840,000รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบลงทุน
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