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ส่วนที่ 1  

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว 

อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

               บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 
 

  1. สถำนะกำรคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

       1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  55,395,796.09  บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน  37,584,897.68  บาท 

      1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  18,782,212.00  บาท 

      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
         รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    11.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  16,840,541.85  บาท 
 

 

     2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ  2561  ณ  วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
    (1) รายรับจริง จ านวน  52,572,877.48  บาท ประกอบด้วย 

      หมวดภาษีอากร จ านวน  4,521,125.11 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน    631,743.20 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน    268,459.67 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน             0.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน      71,200.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน        2,950.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,490,149.50 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 28,587,250.00 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  2,800,000.00  บาท 

 

        (3) รายจ่ายจริง จ านวน  37,945,575.35  บาท ประกอบด้วย 

      งบกลาง จ านวน 12,857,762.44 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 15,379,236.17 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน   8,008,176.74 บาท 

      งบลงทุน จ านวน     166,460.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน              0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน   1,533,940.00 บาท 
 

 

       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
     จ านวน  2,800,000  บาท 

 

       (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  340,000.00  บาท 
 

 

       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00  บาท 
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รายรับจริง ปี  
2560

ประมาณการ ปี 
2561

ประมาณการ ปี 
2562

3,846,306.35 4,610,000.00 4,524,000.00

1,064,621.30 920,000.00 966,000.00

393,422.20 600,000.00 400,000.00

172,091.51 130,000.00 110,000.00

5,476,441.36 6,260,000.00 6,000,000.00

24,149,062.84 23,580,000.00 23,000,000.00

24,149,062.84 23,580,000.00 23,000,000.00

33,170,934.85 32,000,000.00 34,000,000.00

33,170,934.85 32,000,000.00 34,000,000.00

62,796,439.05 61,840,000.00 63,000,000.00รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมรายไดจ้ัดเก็บ

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่

รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
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รายจ่ายจริง ปี 
2560

ประมาณการ ปี 
2561

ประมาณการ ปี 
2562

งบกลาง 17,489,754.29 19,354,860.00 20,077,727.00

งบบุคลากร 19,949,873.44 22,283,320.00 22,989,020.00

งบด าเนินงาน 13,661,923.81 16,290,920.00 15,334,353.00

งบลงทุน 2,440,457.00 1,848,900.00 2,094,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 10,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,921,500.00 2,032,000.00 2,494,000.00

55,463,508.54 61,840,000.00 63,000,000.00
55,463,508.54 61,840,000.00 63,000,000.00รวม

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2  

เทศบัญญัติ 
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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บันทึกหลักการและเหตผุล

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น         63,000,000.00

แผนงานการเกษตร 715,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 20,077,727

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 850,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 800,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา 14,766,453

แผนงานสาธารณสุข 3,018,400

แผนงานเคหะและชุมชน 7,220,900

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,490,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,061,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ดา้นบริหารทัว่ไป

ประกอบร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่

ดา้น ยอดรวม
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7,628,820 310,000 2,232,400 10,171,220

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

4,780,500 310,000 2,232,400 7,322,900

2,234,800 34,000 963,000 3,231,800

249,800 4,000 129,000 382,800

820,000 30,000 610,000 1,460,000

510,000 0 134,000 644,000

655,000 0 90,000 745,000

30,000 0 27,500 57,500

30,000 0 27,500 57,500

10,000 0 0 10,000

10,000 0 0 10,000

20,000 0 0 20,000

20,000 0 0 20,000

9,923,620 344,000 3,222,900 13,490,520

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

                               งาน
งานบริหารทัว่ไป

งานวางแผน
สถิตแิละ
วิชาการ

งานบริหารงาน
คลัง

รวม
     งบ

    ค่าครุภัณฑ์

งบรายจ่ายอ่ืน

    รายจ่ายอื่น

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม



7

1,115,000 1,115,000

1,115,000 1,115,000

916,000 916,000

71,000 71,000

675,000 675,000

170,000 170,000

30,000 30,000

30,000 30,000

2,061,000 2,061,000

1,310,000 6,174,400 7,484,400
1,310,000 6,174,400 7,484,400

507,000 4,331,053 4,838,053
46,000 35,000 81,000

303,000 2,600,500 2,903,500

152,000 1,695,553 1,847,553

6,000 0 6,000

0 250,000 250,000
0 0 0

0 250,000 250,000

30,000 2,164,000 2,194,000
30,000 2,164,000 2,194,000

1,847,000 12,919,453 14,766,453

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                             งาน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

รวม

            งบ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์

รวม

งานระดบัก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม
งานบริหาร

ทัว่ไปเก่ียวกับ
การศึกษา

                             งาน

            งบ

งบเงินอุดหนุน
    เงินอุดหนุน

รวม

    ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
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1,646,400 1,646,400

1,646,400 1,646,400

1,022,000 1,022,000

89,000 89,000

573,000 573,000

360,000 360,000

70,000 70,000

70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000

    เงินอุดหนุน 280,000 280,000

3,018,400 3,018,400

432,000 890,000 0 1,322,000

432,000 890,000 0 1,322,000

234,500 1,007,000 3,000,000 4,241,500

59,500 87,000 0 146,500

30,000 600,000 3,000,000 3,630,000

145,000 320,000 0 465,000

26,800 1,630,600 0 1,657,400

26,800 127,000 0 153,800

0 1,503,600 0 1,503,600

693,300 3,527,600 3,000,000 7,220,900

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวม

รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

            งบ

                             งาน งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

รวม
            งบ

                             งาน

    ค่าวัสดุ

งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าครุภัณฑ์

รวม

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกับ

เคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะ
มลูฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งบลงทุน



9

710,000 710,000

710,000 710,000

140,000 140,000

140,000 140,000

850,000 850,000

580,000 190,000 770,000

550,000 190,000 740,000

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

610,000 190,000 800,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเขม้แขง็

ชมุชน

งบบุคลากร

                             งาน

            งบ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวม

    ค่าวัสดุ

งบลงทุน

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

                             งาน

            งบ

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวม
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540,000 0 540,000

540,000 0 540,000

145,000 30,000 175,000

125,000 30,000 155,000

20,000 0 20,000

685,000 30,000 715,000

20,077,727 20,077,727

20,077,727 20,077,727

20,077,727 20,077,727

งบกลาง

    งบกลาง

รวม

รวม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม
                               งาน

     งบ

งบด าเนินงาน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

                             งาน

            งบ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษ์
แหล่งน  าและป่า

ไม้
รวม
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

2,601,747.00 3,216,724.10 3,376,615.70 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

115,850.60 109,782.30 159,017.65 200,000.00 0.00 % 200,000.00

230,030.00 265,181.00 308,058.00 400,000.00 -20.00 % 320,000.00

0.00 0.00 2,615.00 10,000.00 -60.00 % 4,000.00

2,947,627.60 3,591,687.40 3,846,306.35 4,610,000.00 4,524,000.00

5,383.50 6,208.00 6,887.00 10,000.00 -20.00 % 8,000.00

15,080.10 28,441.90 20,879.30 40,000.00 -37.50 % 25,000.00

524,736.00 313,012.00 128,928.00 550,000.00 1.82 % 560,000.00

0.00 0.00 600.00 5,000.00 -70.00 % 1,500.00

0.00 0.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00

6,450.00 7,380.00 8,920.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

2,250.00 2,330.00 2,940.00 3,500.00 -14.29 % 3,000.00

อากรการฆา่สัตว์

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

ภาษีป้าย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)
หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

ภาษีบ ารุงท้องที่

13
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)
0.00 130,616.00 548,967.00 0.00 0.00 % 0.00

8,000.00 6,310.00 1,570.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00

2,700.00 0.00 116,930.00 1,000.00 9,900.0

0

% 100,000.00

22,105.00 0.00 6,900.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

100.00 1,080.00 6,440.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00

0.00 0.00 5,000.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

150,850.00 170,460.00 181,140.00 220,000.00 -18.18 % 180,000.00

8,550.00 14,140.00 12,200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

4,000.00 5,500.00 3,500.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00

1,550.00 1,950.00 2,060.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

10.00 350.00 290.00 400.00 0.00 % 400.00

8,555.00 4,400.00 10,450.00 6,000.00 66.67 % 10,000.00

760,319.60 692,177.90 1,064,621.30 920,000.00 966,000.00

463,524.82 484,362.46 393,422.20 600,000.00 -33.33 % 400,000.00

463,524.82 484,362.46 393,422.20 600,000.00 400,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ดอกเบีย้

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าปรับอื่น ๆ

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย

ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว

 หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย

14
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

60,300.00 7,300.00 93,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

64,705.00 74,540.00 78,591.51 120,000.00 -16.67 % 100,000.00

125,005.00 81,840.00 172,091.51 130,000.00 110,000.00

250,530.29 463,446.31 805,353.88 550,000.00 45.45 % 800,000.00

8,357,858.94 6,672,702.02 9,875,628.33 7,500,000.00 33.33 % 10,000,000.00

3,764,805.79 3,836,757.68 3,853,039.99 4,390,000.00 -8.88 % 4,000,000.00

458,345.36 471,056.20 561,068.96 600,000.00 0.00 % 600,000.00

1,674,524.00 1,609,681.06 1,634,457.80 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

2,829,918.14 3,462,437.19 3,938,850.99 3,640,000.00 9.89 % 4,000,000.00

51,723.26 56,589.11 66,626.40 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

80,823.14 54,747.64 50,940.49 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

3,358,300.00 4,453,000.00 3,363,096.00 4,700,000.00 -25.53 % 3,500,000.00

20,826,828.92 21,080,417.21 24,149,062.84 23,580,000.00 23,000,000.00

16,756,874.00 15,137,394.00 33,170,934.85 32,000,000.00 6.25 % 34,000,000.00

16,756,874.00 15,137,394.00 33,170,934.85 32,000,000.00 34,000,000.00

41,880,179.94 41,067,878.97 62,796,439.05 61,840,000.00 63,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทุกหมวด

ภาษีสุรา

ภาษีสรรพสามิต

ค่าภาคหลวงแร่

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

15



16 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    63,000,000  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร         จ านวน  4,524,000  บาท       

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        จ ำนวน   4,000,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  และตำม 
จ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี  ประกอบกับกำรจัดท ำโครงกำรแผนที่ภำษีตั้งแต่ 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี 
ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  เพ่ิมข้ึน 

   ภาษีบ ารุงท้องที่        จ ำนวน     200,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560 และตำม 
จ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี  ประกอบกับกำรจัดท ำโครงกำรแผนที่ภำษีตั้งแต่ 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี 
ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  เพ่ิมข้ึน  
   ภาษีป้าย         จ ำนวน     320,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560 และตำม 
จ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี  ประกอบกับกำรจัดท ำโครงกำรแผนที่ภำษีตั้งแต่ 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี 
ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  เพ่ิมข้ึน  
   อากรฆ่าสัตว์         จ ำนวน        4,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560 และตำม 
จ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยช ำระภำษี   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     จ านวน    966,000  บาท   

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา     จ ำนวน       8,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร      จ ำนวน      25,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  
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   ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย      จ ำนวน     560,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  
และสถิติรำยรับจริงปี 2561  

   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  จ ำนวน        1,500   บำท 
   หรือสะสมอาหาร 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จ ำนวน           100   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร      จ ำนวน       10,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์      จ ำนวน         3,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำกับสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ        จ ำนวน        10,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก     จ ำนวน      100,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าปรับการผิดสัญญา        จ ำนวน        10,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าปรับอ่ืน ๆ         จ ำนวน        10,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  หรือขยะมูลฝอย   จ ำนวน        10,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560 

   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ ำนวน      180,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว จ ำนวน        20,000   บำท 
   หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน      จ ำนวน          5,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ ำนวน          3,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  



18 

 

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จ ำนวน          400   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ        จ ำนวน      10,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน    400,000  บาท       

   ดอกเบี้ย         จ ำนวน     400,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน    110,000  บาท       

   ค่าขายแบบแปลน        จ ำนวน       10,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ        จ ำนวน     100,000   บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน  23,000,000  บาท       

   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จ ำนวน       800,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     จ ำนวน   10,000,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  และตำมแนวโน้ม 
  สถิติรำยรับจริงที่เพ่ิมขึ้น 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ     จ ำนวน    4,000,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ ำนวน      600,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ภาษีสรรพสามิต        จ ำนวน    4,000,000  บำท 
     ค ำค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้เพ่ิมขึ้นรวมภำษีสุรำ  ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง  
   ปี 2560  และสถิติรับจริง ปี 2561 ตำมท่ีรัฐบำลจัดสรร   

   ค่าภาคหลวงแร่        จ ำนวน       50,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  
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   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จ ำนวน        50,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ ำนวน     3,500,000 บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำสถิติรำยรับจริง ปี 2560  
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        จ านวน  34,000,000  บาท       

   เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ ำนวน   34,000,000  บำท 
     ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้โดยเทียบเคียงข้อมูลรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   
และข้อมูลรำยรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ข้อมูล  ณ วันที่ 24 
เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2561  โดยถือปฏิบัติตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย   
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3208  ลงวันที่  6  มิถุนำยน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

695,520 695,520 725,760 725,760 0 % 725,760

120,000 120,000 180,000 180,000 0 % 180,000

120,000 120,000 180,000 180,000 0 % 180,000

198,720 198,720 207,360 207,360 0 % 207,360

1,490,400 1,490,400 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

2,624,640 2,624,640 2,848,320 2,848,320 2,848,320

2,295,636.77 3,090,020.87 3,225,600 3,300,000 9.09 % 3,600,000

67,200 79,800 84,000 84,000 0 % 84,000

151,200 190,800 204,000 205,000 -1.71 % 201,500

739,470 830,300 832,440 860,000 -3.49 % 830,000

101,330 95,240 86,400 85,000 -23.53 % 65,000

อ ำเภอสันทรำย    จังหวดัเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

เงินเดือนนำยก/รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี

20



21

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

3,354,836.77 4,286,160.87 4,432,440 4,534,000 4,780,500

5,979,476.77 6,910,800.87 7,280,760 7,382,320 7,628,820

20,900 55,300 0 30,000 -66.67 % 10,000

4,750 5,562.5 6,875 15,000 -33.33 % 10,000

190,000 204,000 174,000 220,000 -9.09 % 200,000

34,280 32,490 26,600 29,800 0 % 29,800

249,930 297,352.5 207,475 294,800 249,800

591,046.43 349,907 1,505,599.8 762,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 20,000

0 0 0 0 100 % 400,000

0 0 0 0 100 % 50,000

0 0 0 0 100 % 5,000

0 0 0 0 100 % 5,000

29,135 31,240 44,421 80,000 -37.5 % 50,000

84,088.25 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบำ้น

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำเบี้ยประชุม

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบคุลากร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ นอกรำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิกีำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

ค่ำเบี้ยประกันภยัรถยนต์รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่

21
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 54,940 81,326 0 0 % 0

0 0 0 100,000 0 % 100,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

0 0 0 0 100 % 15,000

0 0 0 15,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 100,000

0 0 0 0 100 % 10,000

0 0 0 30,000 -100 % 0

96,500 0 0 0 0 % 0

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

0 0 0 0 100 % 20,000

0 0 0 50,000 -100 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ปรองดองและสมำนฉันท ์เทศบำลต ำบล

เจดีย์แม่ครัว

โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏบิติังำน

โครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญของชำติ ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏบิติังำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.

 2558

โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำทอ้งถิ่นและผู้บริหำรทอ้งถิ่น

โครงกำรปกปอ้งสถำบนัส ำคัญของชำติ ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

โครงกำรคลินิกกฎหมำย  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

โครงกำรคลินิกกฎหมำย  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2561

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ

โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏบิติังำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.

2561

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้  เร่ือง  "กำรปอ้งกันและประโยชน์ทบัซ้อนและกำร

ปอ้งกันกำรทจุริต"  ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2561
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

30,590 49,341.8 47,745 50,000 -40 % 30,000

831,359.68 485,428.8 1,679,091.8 1,132,000 820,000

120,934 92,320 106,440 120,000 -16.67 % 100,000

0 0 2,270 10,000 -50 % 5,000

43,892 56,721 21,479 60,000 -16.67 % 50,000

1,332 1,741 0 5,000 0 % 5,000

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

207,493.9 171,536.54 196,203.3 250,000 0 % 250,000

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

39,210 35,790 42,350 50,000 0 % 50,000

412,861.9 358,108.54 368,742.3 575,000 510,000

434,653.79 425,101.56 464,798.53 500,000 -10 % 450,000

65,420.89 50,477.66 36,544.79 80,000 -37.5 % 50,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

131,983.6 141,197.2 137,163.3 150,000 0 % 150,000

632,058.28 616,776.42 638,506.62 735,000 655,000

2,126,209.86 1,757,666.26 2,893,815.72 2,736,800 2,234,800

วสัดุก่อสร้ำง

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว

ค่าวัสดุ

วสัดุส ำนักงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

รวมค่าสาธารณปูโภค

ค่ำบริกำรโทรศัพท์

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

ค่าสาธารณปูโภค

ค่ำไฟฟำ้

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวัสดุ

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 8,900 0 0 0 % 0

0 0 36,000 0 0 % 0

0 0 5,350 0 0 % 0

0 0 6,400 0 0 % 0

0 0 24,900 0 0 % 0

0 0 0 7,000 -100 % 0

0 0 0 3,500 -100 % 0

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงกำรจัดซ้ือพดัลมอุตสำหกรรมชนิดต้ังพื้นแบบสำมขำของเทศบำลต ำบล

เจดีย์แม่ครัรว  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (เก้ำอี้ท ำงำนส ำหรับงำนส ำนักงำน  ของ

งำนทะเบยีนรำษฎร  ส ำนักปลัดเทศบำล)  ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำรจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจกสูงของงำนนิติกำร  ส ำนักปลัดเทศบำล

  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560

โครงกำรจัดซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือนทบึ  ของงำนทะเบยีนรำษฎร  ส ำนัก

ปลัดเทศบำล  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำหรับผู้บริหำร  จ ำนวน  1  ตัว

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำนของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  (โต๊ะพบั

อเนกประสงค์)

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (เก้ำอี้ท ำงำนส ำหรับงำนส ำนักงำนของงำน

นิติกำร  ส ำนักปลัดเทศบำล)  ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (เก้ำอี้ส ำหรับประธำนนั่งประชุม)  ของ

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 33,000 -100 % 0

0 0 0 7,500 -100 % 0

0 0 0 18,000 -100 % 0

0 36,000 0 0 0 % 0

0 30,600 0 0 0 % 0

0 0 6,300 0 0 % 0

5,500 0 0 0 0 % 0

0 5,900 0 0 0 % 0

0 0 0 3,300 -100 % 0

22,019 300 0 30,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 2 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดหำบอร์ดประชำสัมพนัธข์องเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว จ ำนวน 2 อัน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน (เคร่ืองโทรสำร  แบบใช้กระดำษธรรมดำ) 

ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (ตู้เหล็ก 2 บำน ของส ำนักปลัดเทศบำล) 

ของเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (โต๊ะท ำงำนเหล็ก  พร้อมกระจกของงำน

ทะเบยีนรำษฎร  ส ำนักปลัดเทศบำล)  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2561

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

 ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี ของงำนธรุกำร ส ำนักปลัดเทศบำล) ของเทศบำล

ต ำบลเจดีย์แม่ครัว ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขำวด ำ (25 หน้ำ / นำท)ี จ ำนวน

 1 เคร่ือง จ ำนวน 5,500 บำท

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ จ ำนวน 2 เคร่ือง

25



26

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

27,519 81,700 78,950 107,300 30,000

27,519 81,700 78,950 107,300 30,000

0 0 0 30,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 10,000

0 0 0 30,000 10,000

0 0 0 30,000 10,000

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 20,000

52,500 90,000 0 80,000 -100 % 0

52,500 90,000 0 100,000 20,000

52,500 90,000 0 100,000 20,000

8,185,705.63 8,840,167.13 10,253,525.72 10,356,420 9,923,620

รายจ่ายอ่ืน

รำยจ่ำยอื่น

รวมงบลงทนุ

งบรายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครภุณัฑ์

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่รับผิดชอบด ำเนินตำมโครงกำรบริหำร

จัดกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

งบเงนิอุดหนุน

รำยจ่ำยอื่น

รวมรายจ่ายอ่ืน

งบบคุลากร

รวมงานบรหิารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

365,686.34 254,718.33 268,740 286,000 8.39 % 310,000

365,686.34 254,718.33 268,740 286,000 310,000

365,686.34 254,718.33 268,740 286,000 310,000

0 0 4,000 4,000 0 % 4,000

0 0 4,000 4,000 4,000

6,495 0 0 0 0 % 0

0 6,200 0 0 0 % 0

0 0 2,750 0 0 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

6,495 6,200 2,750 30,000 30,000

6,495 6,200 6,750 34,000 34,000

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รวมงบบคุลากร

งบด าเนินงาน

เงินเดือนพนักงำน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ

โครงกำรประชุมประชำคมเพื่อจัดท ำแผนชุมชนและแผนพฒันำทอ้งถิ่น

รวมค่าใช้สอย

โครงกำรจัดประชุมและเวทปีระชำคมพฒันำประชำธปิไตยชุมชน

โครงกำรจัดประชุมและเวทปีระชำคมเพื่อจัดท ำแผนชุมชนและแผนพฒันำ

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.โครงกำรจัดประชุมและเวทปีระชำคมพฒันำประชำธปิไตยชุมชน

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

5,500 0 0 0 0 % 0

5,500 0 0 0 0

5,500 0 0 0 0

377,681.34 260,918.33 275,490 320,000 344,000

1,270,364.15 1,269,212.7 1,436,990 1,850,000 3.08 % 1,907,000

67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

67,200 88,151.61 103,200 103,200 0 % 103,200

34,780 112,800 118,440 126,000 3.97 % 131,000

7,400 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

1,446,944.15 1,561,364.31 1,749,830 2,170,400 2,232,400

1,446,944.15 1,561,364.31 1,749,830 2,170,400 2,232,400

75,950 86,880.65 108,000 108,000 11.11 % 120,000

6,834.5 6,100 8,400 9,000 0 % 9,000

82,784.5 92,980.65 116,400 117,000 129,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

งานบรหิารงานคลัง

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขำวด ำ (25 หน้ำ / นำท)ี จ ำนวน

 1 เคร่ือง จ ำนวน 5,500 บำท

รวมค่าครภุณัฑ์

ค่ำเช่ำบำ้น

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบคุลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

รวมค่าตอบแทน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

173,517.74 168,400 177,691.94 210,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 10,000

0 0 0 0 100 % 180,000

0 0 0 0 100 % 20,000

15,750 25,363 19,470 30,000 0 % 30,000

0 0 511,311 400,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 350,000

3,540 2,430 4,260 20,000 0 % 20,000

192,807.74 196,193 712,732.94 660,000 610,000

84,990.75 57,751.05 39,688 60,000 0 % 60,000

0 0 0 2,000 0 % 2,000

0 0 0 2,000 0 % 2,000

2,886.4 1,790.8 2,096.7 10,000 0 % 10,000

โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรจัดเก็บรำยได้และปรับปรุงฐำนข้อมูลแผนที่

ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สินและกำรส ำรวจเพื่อใหส้อดรับและเปน็กำรเตรียม

ควำมพร้อมเข้ำสู่พระรำชบญัญัติภำษโีรงเรือนและส่ิงปลูกสร้ำงและกำร

ประยุกต์ใช้งำนแผนที่เพื่องำนตำมภำรกิจของ อปท. ใหส้อดรับกับยุทธศำสตร์

ชำติ 20 ปี

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำโฆษณำและเผยแพร่

ค่าใช้สอย

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ

วสัดุส ำนักงำน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

34,840 37,490 44,720 60,000 -16.67 % 50,000

122,717.15 97,031.85 86,504.7 144,000 134,000

25,321 10,511 56,761 90,000 0 % 90,000

25,321 10,511 56,761 90,000 90,000

423,630.39 396,716.5 972,398.64 1,011,000 963,000

0 0 0 0 100 % 27,500

0 0 0 27,500 -100 % 0

0 0 132,000 0 0 % 0

0 0 9,500 0 0 % 0

0 15,300 0 0 0 % 0

19,900 0 0 0 0 % 0

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวัสดุ

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (ตู้เหล็ก 2 บำน ของกองคลัง) ของเทศบำล

ต ำบลเจดีย์แม่ครัว ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บำน ของกองคลังเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าสาธารณปูโภค

รวมงบด าเนินงาน

ค่าสาธารณปูโภค

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขำวด ำ แบบ Network (35 

หน้ำ /นำท)ี จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 19,900 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่ำจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

เคร่ืองวดัระยะด้วยแสงเลเซอร์
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 4,500 0 0 % 0

0 3,550 1,900 0 0 % 0

0 2,950 0 0 0 % 0

0 0 2,990 0 0 % 0

0 0 29,500 0 0 % 0

0 0 20,800 0 0 % 0

0 0 4,500 0 0 % 0

19,900 21,800 205,690 27,500 27,500

19,900 21,800 205,690 27,500 27,500

25,000 25,000 17,500 20,000 -100 % 0

25,000 25,000 17,500 20,000 0

25,000 25,000 17,500 20,000 0

1,915,474.54 2,004,880.81 2,945,418.64 3,228,900 3,222,900

10,478,861.51 11,105,966.27 13,474,434.36 13,905,320 13,490,520

ค่ำจัดซ้ือแสกนเนอร์ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป  จ ำนวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนำดไม่น้อยกวำ่  

18.5 นิ้ว)

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ  จ ำนวน  1  เคร่ือง

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารงานคลัง

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวมเงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์

รวมงบลงทนุ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้กส ำหรับงำนประมวลผล

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1 KVA

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

งบบคุลากร

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

310,680 350,180 354,900 373,000 5.9 % 395,000

286,548.39 476,975 432,000 637,500 1.65 % 648,000

31,839 53,025 48,000 70,000 2.86 % 72,000

629,067.39 880,180 834,900 1,080,500 1,115,000

629,067.39 880,180 834,900 1,080,500 1,115,000

0 0 0 40,000 -25 % 30,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

36,000 36,000 36,000 81,000 71,000

338,709.76 235,000 272,547.91 242,500 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 205,000

0 0 0 0 100 % 5,000

14,000 80,590 16,700 0 100 % 20,000

0 136,500 78,925 300,000 -33.33 % 200,000

144,200 0 0 0 0 % 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบคุลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำเช่ำบำ้น

รวมค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 8,800 15,000 0 % 15,000

0 0 13,600 80,000 0 % 80,000

0 0 2,592 0 0 % 0

0 1,700 0 0 0 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

0 0 26,330 0 0 % 0

6,370 0 7,103.7 10,000 0 % 10,000

0 94,725 0 0 0 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

0 0 29,112 0 0 % 0

23,500 0 0 0 0 % 0

19,500 15,000 0 0 0 % 0

19,400 0 0 0 0 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิก อปพร. เทศบำล

ต ำบลเจดีย์แม่ครัว

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิก อปพร.เทศบำลต ำบล

เจดีย์แม่ครัว

โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์  ประจ ำป ี

2560

โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำป ี

2559

โครงกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด

โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนน

โครงกำรอบรมทบทวนบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิก อปพร. เทศบำลต ำบล

เจดีย์แม่ครัว

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

โครงกำรเฝ้ำระวงัปอ้งกันกำรเผำและควบคุมหมอกควนัและไฟปำ่

โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด

โครงกำรเฝ้ำระวงักำรเผำและควบคุมหมอกควนัไฟปำ่

โครงกำรเฝ้ำระวงักำรเผำและควบคุมหมอกควนัไฟปำ่  ประจ ำป ี2560

โครงกำรฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟใหก้ับสถำนศึกษำในพื้นที่

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เทศบำลต ำบล

เจดีย์แม่ครัว
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

83,381.2 61,065.12 62,932.91 100,000 -20 % 80,000

649,060.96 624,580.12 518,643.52 827,500 675,000

0 4,500 0 15,000 -66.67 % 5,000

0 0 9,000 40,000 0 % 40,000

9,945 0 9,824 15,000 100 % 30,000

30,000 82,500 29,000 50,000 0 % 50,000

0 0 0 10,000 -50 % 5,000

0 0 0 40,000 0 % 40,000

39,945 87,000 47,824 170,000 170,000

725,005.96 747,580.12 602,467.52 1,078,500 916,000

0 0 17,000 0 0 % 0

0 0 34,000 0 0 % 0

24,000 0 0 0 0 % 0

16,500 0 0 0 0 % 0

8,500 0 0 0 0 % 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง

รวมค่าวัสดุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง

วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ค่าวัสดุ

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ

ค่ำจัดซ้ือสำยส่งน้ ำดับเพลิงชนิดผ้ำใบสีแดง  ยำว  30  เมตร  จ ำนวน  2  เส้น

ค่ำจัดซ้ือสำยส่งน้ ำดับเพลิงชนิดยำงสังเครำะห ์ยำว 20 เมตร จ ำนวน 1 เส้น

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ค่ำจัดซ้ือสำยส่งน้ ำดับเพลิงชนิดผ้ำใบสีแดง  ยำว  20  เมตร  จ ำนวน  3  เส้น

โครงกำรจัดซ้ือปำ้ยไฟกระพริบจรำจร

โครงกำรจัดซ้ือปำ้ยไฟกระพริบเตือนโรงเรียน

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

17,000 0 0 0 0 % 0

0 0 52,000 0 0 % 0

15,000 0 0 0 0 % 0

3,000 0 0 0 0 % 0

0 0 0 30,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 30,000

84,000 0 103,000 30,000 30,000

84,000 0 103,000 30,000 30,000

1,438,073.35 1,627,760.12 1,540,367.52 2,189,000 2,061,000

1,438,073.35 1,627,760.12 1,540,367.52 2,189,000 2,061,000

807,206.45 927,220 950,340 1,011,000 23.64 % 1,250,000

40,419.35 51,000 60,000 60,000 0 % 60,000

181,650 7,000 0 0 0 % 0

1,029,275.8 985,220 1,010,340 1,071,000 1,310,000

ค่ำจัดซ้ือหวัฉีดน้ ำดับเพลิงด้ำมปนื  จ ำนวน  1  อัน

โครงกำรจัดซ้ือชุดดับเพลิง

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทนุ

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

รวมค่าครภุณัฑ์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800VA จ ำนวน 1เคร่ือง จ ำนวน 3,000บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่ำจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 18 นิ้ว) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 15,000 บำท

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ ำต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบคุลากร
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

1,029,275.8 985,220 1,010,340 1,071,000 1,310,000

0 0 0 2,000 0 % 2,000

0 0 0 3,000 0 % 3,000

36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

2,145 0 0 5,000 0 % 5,000

38,145 36,000 36,000 46,000 46,000

89,758.06 114,557 136,981.97 153,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 100,000

0 0 0 0 100 % 50,000

0 0 0 0 100 % 3,000

22,366.35 54,280 8,640 30,000 0 % 30,000

187,254 94,525 0 100,000 0 % 100,000

3,270 3,190 1,350 20,000 0 % 20,000

302,648.41 266,552 146,971.97 303,000 303,000

69,220 78,945 58,320 85,000 0 % 85,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบำ้น

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

วสัดุส ำนักงำน

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

2,900 9,875 900 25,000 -60 % 10,000

4,916 4,678.5 0 5,000 0 % 5,000

9,957 2,798 9,265 20,000 0 % 20,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

28,730 26,530 30,000 20,000 50 % 30,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

115,723 122,826.5 98,485 157,000 152,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

0 0 0 0 100 % 5,000

0 0 0 1,000 6,000

456,516.41 425,378.5 281,456.97 507,000 507,000

0 0 0 5,500 -100 % 0

0 0 0 16,000 -100 % 0

0 9,500 0 0 0 % 0

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว

วสัดุก่อสร้ำง

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

รวมค่าสาธารณปูโภค

ค่าสาธารณปูโภค

ค่ำบริกำรไปรษณีย์

วสัดุอื่น

รวมค่าวัสดุ

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่

วสัดุคอมพวิเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส ำหรับกระดำษ A3 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดหำตู้เหล็กเก็บเอกสำรขนำด 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

37



38

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 9,500 0 21,500 0

0 9,500 0 21,500 0

0 0 0 0 100 % 30,000

0 0 0 0 30,000

0 0 0 0 30,000

1,485,792.21 1,420,098.5 1,291,796.97 1,599,500 1,847,000

680,186.96 714,600 3,054,894.51 4,129,000 -10.34 % 3,702,000

0 0 0 67,200 -23.81 % 51,200

0 0 0 0 100 % 151,200

267,780 513,780 1,925,603.93 1,995,000 7.77 % 2,150,000

6,000 36,000 188,265 155,000 -22.58 % 120,000

953,966.96 1,264,380 5,168,763.44 6,346,200 6,174,400

953,966.96 1,264,380 5,168,763.44 6,346,200 6,174,400

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์

รวมงบลงทนุ

เงินเดือนพนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนงบประมำณใหแ้ก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสันทรำยตำมโครงกำรจัด

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 43 พ.ศ. 2562

รวมงบบคุลากร

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินวทิยฐำนะ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 5,000 0 % 5,000

0 0 12,330 20,000 50 % 30,000

0 0 12,330 25,000 35,000

185,226.12 237,304 230,676.94 253,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 250,000

0 0 0 0 100 % 3,000

0 0 0 6,000 -100 % 0

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

14,406 0 0 0 0 % 0

0 0 0 2,000 -100 % 0

0 0 0 294,000 0 % 294,000

0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบด าเนินงาน

1.2 โครงกำรอบมรมฟนัสวยยิ้มใสของศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์

แม่ครัว

1.3 โครงกำรอำหำรกลำงวนั ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก (ศพด.)

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  

แยกดังนี้

1.1 โครงกำรกิจกรรมกำรพฒันำผู้เรียนของศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล1. โครงกำำรรณรงค์เพื่อปอ้งกันยำเสพติดในถสำนศึกษำ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ปอ้งกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

1.4 โครงกำรอบรมพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลเจดีย์แม่ครัว
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 0 100 % 5,000

0 0 0 102,000 0 % 102,000

0 30,587 0 0 0 % 0

39,900 0 0 0 0 % 0

0 1,026,800 0 0 0 % 0

0 0 0 100,000 0 % 100,000

0 0 0 50,000 0 % 50,000

0 0 0 9,300 -100 % 0

0 0 0 940,000 2.13 % 960,000

0 0 0 0 100 % 20,000

2.3 โครงกำรอบรมฟนัสวยยิ้มสดใส

2.4 โครงกำรอำหำรกลำงวนั โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว แยก

ดังนี้

2.1 โครงกำรพฒันำปรับปรุงหอ้งสมุดของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์

 แม่ครัว

2.2 โครงกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้

2. โครงกำรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันำเด็กเล๋็ก

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่ ศูนย์พฒันำเด๋็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

1.5 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั)

1.โครงกำรพฒันำครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันำเด็กเล้ก

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

1.4 โครงกำรอบรมเพื่อพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

2.5 โครงกำรอบรมกำรจัดท ำและปรับปรุงพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 0 9,600 0 % 9,600

0 0 0 15,000 0 % 15,000

0 0 0 357,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 391,000

0 0 0 42,000 9.52 % 46,000

0 0 0 42,000 9.52 % 46,000

0 0 0 63,000 9.52 % 69,000

0 0 0 90,300 9.52 % 98,900

0 0 0 0 100 % 15,000

0 0 0 80,000 -5 % 76,000

868,444 0 0 0 0 % 0

0 563,779 0 0 0 % 0

2.8.4 ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน

2.8.5 ค่ำกิจกรรมพฒันำคุณภำพผู้เรียน

2.8.2 ค่ำหนังสือเรียน

2.8.3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

2.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ ขั้น

พื้นฐำน  จ ำนวนรวม  594,300  บำท

2.8.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั)2.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ ขั้น

พื้นฐำน  จ ำนวนรวม 650,900  บำท

2.8.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหวั)

2.6 ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

2.7 โครงกำรปอ้งกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

2.5 โครงกำรอบรมกำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่ ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว 

แยกดังนี้

3.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

2.9  โครงกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่

ครัว

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

520,636 0 0 0 0 % 0

0 49,172 0 0 0 % 0

53,560 0 133,296 0 0 % 0

0 0 1,411,500 0 0 % 0

0 0 926,850 0 0 % 0

0 9,430 2,150 90,000 -77.78 % 20,000

1,682,172.12 1,917,072 2,704,472.94 2,620,200 2,600,500

60,000 24,755 20,000 41,190 0 % 41,190

79,904 29,700 0 30,000 33.33 % 40,000

1,233,158.8 1,267,076.06 1,330,023.26 1,481,230 7.5 % 1,592,363

0 0 0 1,000 0 % 1,000

0 0 7,100 10,000 100 % 20,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

1,373,062.8 1,321,531.06 1,357,123.26 1,564,420 1,695,553

3,055,234.92 3,238,603.06 4,073,926.2 4,209,620 4,331,053

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยกำร

บริหำรสถำนศึกษำ  ใหแ้ก่โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ  ใหแ้ก่ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ใหแ้ก่ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว 

แยกดังนี้

4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุอื่น

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่

วสัดุส ำนักงำน

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 3,750 0 0 0 % 0

0 24,000 0 0 0 % 0

0 13,750 0 0 0 % 0

0 19,980 0 0 0 % 0

0 0 24,975 0 0 % 0

0 0 0 11,000 -100 % 0

15,000 0 0 0 0 % 0

3,000 0 0 0 0 % 0

5,500 0 0 0 0 % 0

23,500 61,480 24,975 11,000 0

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง

ค่ำจัดหำพดัลมติดผนัง

ค่ำจัดหำพดัลมติดเพดำน

ค่ำจัดหำตู้เก็บเอกสำร 2 บำน (มี มอก.)

ค่ำจัดหำโต๊ะท ำงำนระดับ 1 - 2

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดหำเก้ำอี้ส ำนักงำน

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

อำคำรต่ำง ๆ

รวมค่าครภุณัฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

2. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด  800 VA  จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 

3,000 บำท

3. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขำวด ำ (25 หน้ำ / นำท)ี 

จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 5,500 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (ขนำดหน้ำจอไม่น้อย

กวำ่ 18 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน  15,000 บำท

43



44

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

78,000 0 0 0 0 % 0

0 212,303 186,900 250,000 0 % 250,000

78,000 212,303 186,900 250,000 250,000

101,500 273,783 211,875 261,000 250,000

2,142,000 1,774,000 1,904,000 2,012,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 1,664,000

0 0 0 0 100 % 500,000

2,142,000 1,774,000 1,904,000 2,012,000 2,164,000

2,142,000 1,774,000 1,904,000 2,012,000 2,164,000

6,252,701.88 6,550,766.06 11,358,564.64 12,828,820 12,919,453

7,738,494.09 7,970,864.56 12,650,361.61 14,428,320 14,766,453

1,166,790.97 1,063,496 1,003,320 1,100,000 3.64 % 1,140,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงหอ้งน้ ำหอ้งส้วมภำยในอำคำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรียนบำ้นแม่แฝก

รวมเงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรียนบำ้นเจดีย์แม่ครัว

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

รวมงบลงทนุ

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบคุลากร

รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 39,200 67,200 67,200 0 % 67,200

41,322.58 56,700 67,200 67,200 0 % 67,200

310,200 335,720 337,800 352,000 2.27 % 360,000

12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

1,530,313.55 1,507,116 1,487,520 1,598,400 1,646,400

1,530,313.55 1,507,116 1,487,520 1,598,400 1,646,400

0 0 0 5,000 -100 % 0

75,600 60,600 61,200 72,000 16.67 % 84,000

0 0 1,650 5,000 0 % 5,000

75,600 60,600 62,850 82,000 89,000

222,838 135,000 129,580.43 117,391 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 168,000

14,276 0 0 0 0 % 0

0 6,050 17,656 15,000 0 % 15,000

0 0 14,540 0 0 % 0

0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน

เงินประจ ำต ำแหน่ง

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รวมค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบำ้น

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบคุลากร

โครงกำร  to  be number one

โครงกำร to be number one

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ นอกรำชอำณำจักร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

54,386.8 0 0 0 0 % 0

43,835 0 0 0 0 % 0

0 8,161 0 0 0 % 0

0 0 16,319 30,000 0 % 30,000

0 35,000 0 0 0 % 0

0 0 0 87,609 -100 % 0

29,970 0 0 0 0 % 0

0 19,344 0 0 0 % 0

0 0 9,576 0 0 % 0

0 0 19,860 20,000 -100 % 0

0 0 0 100,000 -100 % 0

0 0 29,006 0 0 % 0

0 14,900 0 0 0 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 43,112 0 0 % 0

0 17,367 0 70,000 128.57 % 160,000

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงกำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองปำ้ยสถำนประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำร 

ตำมเกณฑ์อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย

โครงกำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองปำ้ยสถำนประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำร

ตำมเกณฑ์อำหำรสะอำด  รสชำติอร่อย

โครงกำรควบคุมปอ้งกันโรคไข้เลือดออก

โครงกำรคัดแยกขยะในชุมชน

โครงกำรเยำวชนร่วมใจพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม

โครงกำรรณรงค์ควบคุมและปอ้งกันโรคเอดส์  และกำรต้ังครรภไ์ม่พร้อมใน

วยัรุ่น

โครงกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค

โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้ปฏบิติังำนกิจกำรประปำหมู่บำ้น

โครงกำรเฝ้ำระวงักำรบริโภคอำหำรสะอำดปลอดภยั  ปรำศจำกสำรปนเปื้อน

โครงกำรเฝ้ำระวงัควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ  โรคอุบติัใหม่  และโรคอุบติัซ้ ำ

โครงกำรฝึกอบรมพฒันำศักยภำพ อสม. ต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรเฝ้ำระวงั ควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่ และโรคอุบติัซ้ ำ

โครงกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค

โครงกำรปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบำ้

โครงกำรรณรงค์ติดต้ังระบบบ ำบดัน้ ำเสียเบื้องต้นภำยในครัวเรือน

โครงกำรรณรงค์คักแยกขยะในชุมชน

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 75,000 0 % 75,000

0 0 32,180 0 0 % 0

0 71,145.3 0 0 0 % 0

0 0 42,053.9 0 0 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 1,550 0 0 % 0

12,668 0 0 0 0 % 0

0 0 14,650 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 85,000

18,998 0 0 0 0 % 0

1,315 9,850 0 20,000 -50 % 10,000

398,286.8 316,817.3 370,083.33 620,000 573,000

29,793 28,705 10,147 20,000 0 % 20,000

192,700 182,977 257,600 400,000 -25 % 300,000

0 6,201.6 0 0 0 % 0

11,550 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงกำรรณรงค์ลดภำวะโลกร้อนเพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบของกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อสุขภำพ 

กับชุมชน

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงกำรรณรงค์ลดภำวะโลกร้อนเพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบำ้

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมไข้เลือดออก

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อในชุมชน

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

วสัดุส ำนักงำน

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงกำรอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

โครงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบของกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อสุขภำพ

กับชุมชน

โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสุนัขบำ้ ตำมพระปณิธำน

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลัย-ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

2,600 0 0 5,000 -100 % 0

24,150 29,100 24,750 40,000 -25 % 30,000

260,793 246,983.6 292,497 475,000 360,000

734,679.8 624,400.9 725,430.33 1,177,000 1,022,000

0 13,000 0 0 0 % 0

0 0 70,000 0 100 % 70,000

22,000 0 0 0 0 % 0

0 20,500 0 0 0 % 0

0 4,200 0 0 0 % 0

0 0 3,980 0 0 % 0

0 0 0 2,800 -100 % 0

0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพน่สำรเคมีก ำจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low 

Volume cold fog generator) จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยำแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพื้น จ ำนวน 1 เคร่ือง

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่

วสัดุคอมพวิเตอร์

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน * 

(จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)  ของกองสำธำรณสุข  เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่

ครัว ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้  ขนำด  800  VA  จ ำนวน  2  เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้  ขนำด  800  VA  จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตุบุ้ค ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) จ ำนวน  1  เคร่ือง

ค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล จ ำนวน  1  กล้อง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

22,000 37,700 73,980 18,800 70,000

22,000 37,700 73,980 18,800 70,000

105,000 105,000 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 280,000

105,000 105,000 0 0 280,000

105,000 105,000 0 0 280,000

2,391,993.35 2,274,216.9 2,286,930.33 2,794,200 3,018,400

2,391,993.35 2,274,216.9 2,286,930.33 2,794,200 3,018,400

479,820 383,385.81 342,840 370,000 5.41 % 390,000

42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

521,820 425,385.81 384,840 412,000 432,000

521,820 425,385.81 384,840 412,000 432,000

รวมงบลงทนุ

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบคุลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบบคุลากร

เงินประจ ำต ำแหน่ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 0 42,000 0 % 42,000

11,449.5 13,465 7,400 7,500 0 % 7,500

11,449.5 13,465 7,400 59,500 59,500

3,050 0 8,730 30,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 10,000

2,150 600 5,140 20,000 0 % 20,000

5,200 600 13,870 50,000 30,000

60,743 18,735 24,369 40,000 -25 % 30,000

0 0 0 20,000 0 % 20,000

41,855.7 23,921.3 24,792.3 70,000 0 % 70,000

16,800 25,640 14,560 30,000 -33.33 % 20,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่ำเช่ำบำ้น

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบด าเนินงาน

วสัดุส ำนักงำน

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

วสัดุอื่น

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุคอมพวิเตอร์
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

119,398.7 68,296.3 63,721.3 165,000 145,000

136,048.2 82,361.3 84,991.3 274,500 234,500

0 0 0 0 100 % 21,000

0 0 0 0 100 % 5,800

0 0 0 0 26,800

0 0 0 0 26,800

657,868.2 507,747.11 469,831.3 686,500 693,300

422,815 435,365.48 484,140 515,000 7.77 % 555,000

169,390 277,508.33 142,340 272,000 10.29 % 300,000

30,604.5 43,417.5 17,080 35,000 0 % 35,000

622,809.5 756,291.31 643,560 822,000 890,000

622,809.5 756,291.31 643,560 822,000 890,000

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส ำหรับใช้ในงำนของกองช่ำง เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  จ ำนวน  1  ชุดโครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1 kVA 

ส ำหรับใช้ในงำนของกองช่ำง เทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  จ ำนวน  1  ชุด

ค่าครภุณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ

รวมค่าวัสดุ

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครภุณัฑ์

รวมงบลงทนุ

รวมงบบคุลากร
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 5,000 0 % 5,000

59,850 39,000 36,000 72,000 0 % 72,000

3,520 1,760 4,100 10,000 0 % 10,000

63,370 40,760 40,100 87,000 87,000

507,354.82 436,694 501,583.88 500,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 500,000

22,095.6 59,381.5 29,669.85 100,000 0 % 100,000

529,450.42 496,075.5 531,253.73 600,000 600,000

58,910 75,640 95,789 150,000 -20 % 120,000

132,247 21,000 10,469 180,000 11.11 % 200,000

191,157 96,640 106,258 330,000 320,000

783,977.42 633,475.5 677,611.73 1,017,000 1,007,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่ำเช่ำบำ้น

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

งบด าเนินงาน

ค่าครภุณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ

วสัดุก่อสร้ำง

รวมค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

วสัดุไฟฟำ้และวทิยุ

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 7,000 -100 % 0

0 0 0 21,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 97,000

0 0 0 3,500 -100 % 0

0 22,300 0 0 0 % 0

0 9,500 0 0 0 % 0

0 2,950 0 0 0 % 0

0 0 0 4,300 -100 % 0

0 0 39,162 0 0 % 0

0 0 0 50,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 30,000

0 34,750 39,162 85,800 127,000

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3 

จ ำนวน 1 เคร่ืองค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800  VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

ค่ำจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำรวจ  (เทปวดัระยะ)

ค่ำจัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้ำง  (เคร่ืองตบดิน)

โครงกำรจัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้ำง กำรจัดซ้ือเคร่ืองเจำะคอนกรีต  ส ำหรับใช้ใน

งำนเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว จ ำนวน  1  ชุด

ค่ำจัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน  (เก้ำอี้ท ำงำน)

ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

รวมค่าครภุณัฑ์

โครงกำรจัดซ้ือชุดฉำกหลังเวท ี(นั่งร้ำน) และอุปกรณ์ของเทศบำลต ำบลเจดีย์

แม่ครัวค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ืองครุภณัฑ์อื่น
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

358,700 0 0 0 0 % 0

220,560 0 0 0 0 % 0

0 0 241,000 0 0 % 0

0 401,000 0 0 0 % 0

0 986,000 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 320,000

279,000 0 0 0 0 % 0

89,719.63 0 0 0 0 % 0

0 0 455,000 0 0 % 0

0 0 890,000 0 0 % 0

โครงกำรก่อสร้ำงระบบกรองน้ ำบำดำล หมู่ที่ 7 บำ้นวงัขุมเงิน

ค่ำถมดิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่ำติดต้ังระบบประปำและอุปกรณ์ ซ่ึงเปน็กำรติดต้ังคร้ังแรกในอำคำรหรือสถำนที่

รำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำและวำงทอ่ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก     

หมู่ที่  9

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ (โรงเก็บของ)

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บำ้นวงัขุมเงิน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 14 บำ้นเจดีย์เจริญ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 5 บำ้นหว้ยบง ต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบำ้นแม่ใส  ธงทอง  บำ้นแพะ

แม่แฝกใหม่  หมู่ที่  10  ต ำบลแม่แฝกใหม่  อ ำเภอสันทรำย  จังหวดัเชียงใหม่

 โครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดส ำหรับคนพกิำร  ทพุพลภำพ  และหอ้งน้ ำ

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. (หมู่บำ้นชลประทำน) หมู่ที่ 14 บำ้นเจดีย์เจริญ  

ต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรถมดินลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น บริเวณเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว  

หมู่ที่ 1 ต.แม่แฝกใหม่

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 0 100 % 262,000

0 0 0 0 100 % 421,600

0 638,000 0 0 0 % 0

88,800 0 0 1,300,000 -76.92 % 300,000

0 0 123,000 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 200,000

1,036,779.63 2,025,000 1,709,000 1,300,000 1,503,600

1,036,779.63 2,059,750 1,748,162 1,385,800 1,630,600

2,443,566.55 3,449,516.81 3,069,333.73 3,224,800 3,527,600

1,934,013.25 2,279,515.75 2,656,279.4 2,900,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

รวมงบลงทนุ

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภำยนอกเพื่อให้

ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภำยนอก

เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำแลปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บำ้นวงัขุมเงิน 

หมู่ 7

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (over-lay)  บำ้น

กลำงพฒันำ  หมู่ที่  9  ต ำบลแม่แฝกใหม่  อ ำเภอสันทรำย  จังหวดัเชียงใหม่

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (over-lay)  บำ้น

เจดีย์แม่ครัว  หมู่ที่  3  ต ำบลแม่แฝกใหม่  อ ำเภอสันทรำย  จังหวดัเชียงใหม่

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 0 0 100 % 3,000,000

1,934,013.25 2,279,515.75 2,656,279.4 2,900,000 3,000,000

1,934,013.25 2,279,515.75 2,656,279.4 2,900,000 3,000,000

1,934,013.25 2,279,515.75 2,656,279.4 2,900,000 3,000,000

5,035,448 6,236,779.67 6,195,444.43 6,811,300 7,220,900

402,356.13 443,640 445,620 466,000 5.15 % 490,000

165,000 200,760 200,640 213,000 3.29 % 220,000

567,356.13 644,400 646,260 679,000 710,000

567,356.13 644,400 646,260 679,000 710,000

78,000 0 0 0 0 % 0

28,500 0 0 0 0 % 0

12,285 0 0 0 0 % 0

19,710 0 0 0 0 % 0

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบคุลากร

เงินเดือนพนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

5. โครงกำรคนไทยใจอำสำ

3. โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้น ำกลุ่มพฒันำสตรี ต ำบลแม่แฝกใหม่ ป ี2558

4. โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1. โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติผู้สุงอำยุต ำบลแม่แฝกใหม่
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

10,200 0 0 0 0 % 0

0 9,968 0 0 0 % 0

0 0 30,830 60,000 0 % 60,000

0 39,000 34,655 65,000 0 % 65,000

0 11,300 13,625 15,000 0 % 15,000

148,695 60,268 79,110 140,000 140,000

148,695 60,268 79,110 140,000 140,000

5,500 0 0 0 0 % 0

5,500 0 0 0 0

5,500 0 0 0 0

277,700 10,000 0 0 0 % 0

277,700 10,000 0 0 0

โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุในต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรพฒันำศักยภำพกลุ่มพฒันำสตรี ต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรจัดงำนวนัสตรีสำกล เพื่อเสริมสร้ำงกำรพฒันำชุมชนของตนเองด้วย

ใจรัก ประจ ำป ี2559

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพส ำหรับประชำชน

6.โครงกำรจัดงำนวนัสตรีสำกลเพื่อเสริมสร้ำงกำรพฒันำชุมชนของตนเองด้วย

ใจรัก

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าครภุณัฑ์

รวมงบลงทนุ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขำวด ำ (25 หน้ำ / นำท)ี

จ ำนวน 1 เคร่ือง  จ ำนวน  5,500 บำท ส ำหรับใช้ด้ำนงำนพฒันำชุมชน

งบลงทนุ

ค่าครภุณัฑ์

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมเงนิอุดหนุน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

277,700 10,000 0 0 0

999,251.13 714,668 725,370 819,000 850,000

999,251.13 714,668 725,370 819,000 850,000

81,300 0 0 0 0 % 0

461,465 0 0 0 0 % 0

17,800 0 0 0 0 % 0

0 0 189,768 0 0 % 0

0 327,390 0 0 0 % 0

0 0 0 400,000 0 % 400,000

0 65,690 0 110,000 -9.09 % 100,000

0 0 0 0 100 % 50,000

560,565 393,080 189,768 510,000 550,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำของเยำวชนและประชำชน

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลเจดีย์

แม่ครัว

โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรแข่งขันกีฬำประจ ำปตี ำบลแม่แฝกใหม่

3. โครงกำรปั่นจักรยำนเพื่อสุขภำพ ต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลแม่แฝกใหม่

1. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำของเยำวชน และประชำชน

2. โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลแม่แฝกใหม่
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

18,060 15,120 10,140 30,000 0 % 30,000

18,060 15,120 10,140 30,000 30,000

578,625 408,200 199,908 540,000 580,000

0 5,981 18,800 20,000 50 % 30,000

0 5,981 18,800 20,000 30,000

0 5,981 18,800 20,000 30,000

578,625 414,181 218,708 560,000 610,000

42,000 0 0 0 0 % 0

7,300 0 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมงบลงทนุ

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทนุ

วสัดุกีฬำ

รวมค่าวัสดุ

โครงกำร สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย ปำ๋เวณียี่เปง็

2. โครงกำรอนุกรักษ ์ส่งเสริมวมันธรรมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จังหวดั

เชียงใหม่ และกิจกรรมวนัส ำคัญทำงศำสนำ

3. โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันำคุณภำพชีวติ (ธรรม

สัญจร)

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 39,805 40,000 0 % 40,000

0 30,000 0 0 0 % 0

0 0 19,950 0 0 % 0

0 0 15,000 0 0 % 0

0 0 79,870 0 0 % 0

0 0 0 50,000 -100 % 0

0 58,585 0 0 0 % 0

0 0 0 80,000 0 % 80,000

0 0 39,350 0 0 % 0

0 7,000 7,300 10,000 0 % 10,000

0 0 20,000 0 0 % 0

49,300 95,585 221,275 180,000 190,000

49,300 95,585 221,275 180,000 190,000

30,000 30,000 0 0 0 % 0

148,000 70,000 0 0 0 % 0

โครงกำรกิจกรรมวนัส ำคัญทำงพทุธศำสนำ.

โครงกำรฝึกอบรมผู้น ำทำงศำสนพธิ ี เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสำนวฒันธรรมทอ้งถิ่น

โครงกำรกิจกรรมวนัส ำคัญทำงพทุธศำสนำ

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันำคุณภำพชีวติ (ธรรม

สัญจร)

โครงกำรอบรมสืบสำนคุณธรรม จริยธรรม จรรยำมำรยำท ตำมวถิีไทย วถิี

ทอ้งถิ่น

โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ ์ฟื้นฟสืูบสำนศิลปวฒันธรรมจำรีตประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โครงกำรอนุรักษส่์งเสริมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะกำรแสดง

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลเจดีย์

แม่ครัว

โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ ์ฟื้นฟสืูบสำนศิลปวฒันธรรมจำรีตประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โครงกำรพฒันำแหล่งวฒันธรรมทอ้งถิ่น วดัแม่แฝก เปน็แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โครงกำรส่งเสริม  ฟื้นฟสืูบสำนศิลปวฒันธรรม  จำรีตประเพณี ปี๋ใหม่เมือง

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

20,000 50,000 0 0 0 % 0

198,000 150,000 0 0 0

198,000 150,000 0 0 0

247,300 245,585 221,275 180,000 190,000

825,925 659,766 439,983 740,000 800,000

237,300 280,117.39 285,360 303,000 8.91 % 330,000

45,000 180,000 189,000 200,000 5 % 210,000

282,300 460,117.39 474,360 503,000 540,000

282,300 460,117.39 474,360 503,000 540,000

2,530 0 0 0 0 % 0

8,770 0 0 0 0 % 0

7,705 0 0 0 0 % 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์

รวมเงนิอุดหนุน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

รวมงบบคุลากร

งบด าเนินงาน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงำน

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบบคุลากร

1.5  โครงกำรฝึกอบรมเกษตรกรกำรปลูกมะนำวในทอ่

1. ค่ำโครงกำรของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำ

ต ำบลแม่แฝกใหม่ แยกดังนี้ 

1.1 โครงกำรบริหำรงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำ1.4  โครงกำรอบรมและจัดท ำแปลงสำธติกำรปลูกข้ำวนำโยน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 20,610 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 20,000

0 0 0 0 100 % 20,000

0 0 68,400 0 0 % 0

0 0 0 80,000 -100 % 0

0 0 3,780 25,000 0 % 25,000

18,545 0 0 0 0 % 0

0 0 0 30,000 -100 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

0 0 22,200 0 0 % 0

0 0 11,590 0 0 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

37,550 20,610 105,970 215,000 125,000

5,292 16,465 37,478 20,000 0 % 20,000

โครงกำรบริหำรงำนศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำ

ต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์

โครงกำรงำนวนัเกษตรต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรจัดงำนวนัเกษตรต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรกำรลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร

โครงกำรเกษตรผสมผสำน

ค่ำโครงกำรของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล

แม่แฝกใหม่ 

แยกดังนี้

วสัดุกำรเกษตร

รวมค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

โครงกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ใหก้ับเกษตร

โครงกำรอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลแม่แฝกใหม่

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักและผลิตผักปลอดสำรพษิ

โครงกำรฝึกอบรมกำรก ำจัดศัตรูพชื

โครงกำรฝึกอบรมกำรเพำะปลูกผักปลอดภยับริโภคในครัวเรือน
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

5,292 16,465 37,478 20,000 20,000

42,842 37,075 143,448 235,000 145,000

325,142 497,192.39 617,808 738,000 685,000

14,625 39,900 43,055 60,000 -50 % 30,000

14,625 39,900 43,055 60,000 30,000

14,625 39,900 43,055 60,000 30,000

14,625 39,900 43,055 60,000 30,000

339,767 537,092.39 660,863 798,000 715,000

1,732,956.55 2,107,200.94 2,429,622.46 2,583,700 1.1 % 2,612,000

547,619.02 671,673.08 594,527.86 705,500 -27.78 % 509,500

116,715 156,121 223,818 260,000 -7.69 % 240,000

0 0 10,830,900 11,977,200 5.2 % 12,600,000

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน  าและปา่ไม้

โครงกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ

รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานอนุรกัษ์แหล่งน  าและปา่ไม้

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

ค่ำช ำระดอกเบี้ย

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

งบกลาง

ค่ำช ำระหนี้เงินต้น

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง
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ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

0 0 2,418,400 2,496,000 15.38 % 2,880,000

201,500 197,000 190,500 210,000 -2.86 % 204,000

3,000 42,920 0 282,160 -28.15 % 202,727

230,690.31 231,039.08 241,985.97 243,500 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 249,500

460,000 490,800 560,000 596,800 -2.82 % 580,000

3,292,480.88 3,896,754.1 17,489,754.29 19,354,860 20,077,727

3,292,480.88 3,896,754.1 17,489,754.29 19,354,860 20,077,727

3,292,480.88 3,896,754.1 17,489,754.29 19,354,860 20,077,727

3,292,480.88 3,896,754.1 17,489,754.29 19,354,860 20,077,727

32,540,294.31 35,023,868.01 55,463,508.54 61,840,000 63,000,000

เบี้ยยังชีพคนพกิำร

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทกุแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

รวมงบกลาง

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

ส ำรองจ่ำย
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น  63,000,000  บาท  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แยกเป็น

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่

7,628,820
9,923,620

725,760

2,848,320

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เงินเดอืนนายก/รองนายก
เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน นายก/รองนายก ได้แก่

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือนละ  28,800 บาท   โดยค านวณ

ต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 345,600 บาท

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอตัราเดือนละ  15,840 บาท จ านวน 2 อตัรา  

โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 380,160 บาท โดยเบิกจา่ยตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ

แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา

นายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล พ .ศ. 2554 และ      

ทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

งานบริหารงานทัว่ไป 00111สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

งานบริหารทัว่ไป
งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก/รองนายก ได้แก่

1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 6,000 บาท อตัรา

เดือนละ 6,000 บาท โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  อตัราเดือนละ 4,500 บาท  

จ านวน 2 อตัรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท      

โดยเบิกจา่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน   

และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี

 ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล พ .ศ. 2554

 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

180,000เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
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จ านวน บาท

จ านวน บาทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ

 10,080 บาท จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน

 120,960 บาท  และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท 

จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน

 และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบีย้

ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2557(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110  งานบริหารงานทัว่ไป  

00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายก / รองนายก ได้แก่

1.ค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 6,000 บาท โดยค านวณ

ต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

2.ค่าตอบแทนพเิศษรองนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ  4,500 บาท  จ านวน 2 

อตัรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท  โดยเบิกจา่ย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์

ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ  นายกเทศมนตรี      

ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล พ .ศ. 2554 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110  งานบริหารงานทัว่ไป 00111สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

180,000

207,360
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่

1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อตัราเดือนละ 15,840 บาท โดย

ค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท

2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อตัราเดือนละ 12,960 บาท โดยค านวณ

ต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท

3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อตัราเดือนละ 10,080 บาท จ านวน 10 อตัรา 

โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท โดยเบิกจา่ยตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ

แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา

นายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล พ .ศ.2554 และที่

แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 

งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

3,600,000
4,780,500

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,555,200

เงินเดอืนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

จ านวน 10 อตัรา  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตามหนังสือส านักงาน กจ.

 กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293 ลว 9 กมุภาพนัธ์ 2559 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 7 

อัตรา ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  

มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547  และแก้ไชเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น

รายเดือนเท่ากบัอตัราเงินประจ าต าแหน่งทีไ่ด้รับอยู่ ต าแหน่งประเภทบริหาร

ท้องถิ่น  ระดับกลาง  (ปลัดเทศบาล) จ านวน  1  อตัรา  ค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 

12 เดือน  โดยถอืปฏิบัติประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์

การให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง ที ่มท 

0809.3/ว.28 ลงวันที ่16 กมุภาพนัธ์ 2548 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการเบิก

จา่ยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

201,500

84,000

เงินประจ าต าแหน่ง
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งทีไ่ด้รับเงินประจ า

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภท บริหาร

ท้องถิ่นระดับกลาง  (ปลัดเทศบาล)  จ านวน  1  อตัรา  ต าแหน่งประเภท บริหาร

ท้องถิ่นระดับต้น  (รองปลัดเทศบาล)  จ านวน  1  อตัรา  ต าแหน่งประเภท

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  (หัวหน้าส านักปลัด)  จ านวน  1 อตัรา  (หัวหน้า

ฝ่าย)  จ านวน  2  อตัรา  ค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน โดยถอืปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแกไ้ขเพิม่เติม) พ.ศ. 2559

 ประกาศ ณ วันที ่19 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 

งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน

830,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าใช้จา่ยในการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจา้ง  เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม ค่าสมมนาคุณ      

 ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที ่แกค่ณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงาน

ผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกแกค่ณะกรรมการ ขา้ราชการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปล่ียนสายงาน 

ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน และ

ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความใช้จา่ยในการคัดเลือกพนักงานและลูกจา้ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จา่ยในการคัดเลือกพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

65,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 7 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที ่มท 0809.3/ว 1395 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2561  และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิม่การครอง

ชีพชั่วคราว  (ฉบับที ่2) ลงวันที ่ 13  สิงหาคม  2558  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

ไม่เกิน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหาร

ทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

       10,000
249,800

2,234,800
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การช่วยเหลือบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง 

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุ่ด                

ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

ค่าเบีย้ประชมุ

29,800

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานเทศบาล ในส่วนของส านัก

ปลัดเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลทีม่ีมติแต่งต้ัง

ให้ปฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกับกิจการงานของสภาเทศบาล เบิกจ่ายตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ

แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี     

ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล       

พ.ศ. 2554 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าเชา่บ้าน 200,000

10,000
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รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจา่ยในส่วนของส านัก

ปลัดเทศบาล และเพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีต้่อง

จา่ยหน่วยงานอื่นตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ประกนัภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ฯลฯ เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2552 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จา่ยเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ กจิการของเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าจดัท าส่ือส่ิงพมิพ ์ วารสาร  ป้ายผ้า  ป้าย

ไวนิล ตลอดจนงานด้านประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่กจิการของเทศบาล ผ่านสถานี

วิทยกุระจายเสียง หนังสือพมิพ ์วาสาร ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร
เพือ่เป็นค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร มีความเร็วในการถา่ยเอกสารไม่น้อยกว่า 30 แผ่น

 / นาที และสามารถใช้ได้กบักระดาษขนาด A4 โดยการเช่าเป็นรายเดือน ส าหรับ

ใช้ในการถา่ยเอกสารงานราชการของเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว ทีม่ีความ

จ าเป็นต้องจดัถา่ย เพือ่ใช้ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนเพือ่เกบ็ส าเนา

เอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2560 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ

ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนตร์าชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

        5,000

        5,000

       50,000

       20,000
     480,000

820,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ดังน้ี

1. ค่ารับรอง จ านวน  30,000  บาท  แยกดังน้ี

1.1 เพือ่เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีค่าใช้จา่ย

ประกอบด้วย  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าใช้จา่ย ที่

เกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมถงึค่าบริการด้วย และค่าใช้จา่ยอื่น ซ่ึงจ าเป็นต้อง

จา่ยทีเ่กี่ยวกบัการรับรองเพือ่เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ทีม่านิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจา้หน้าทีท่ี่

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยต้ังไว้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของ

รายได้จริงในปีงบประมาณทีล่่วงมาแล้ว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 จ านวน  10,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจา้งเหมา เพือ่ให้ผู้รับจา้งท างานอยา่งหนึ่ง

อยา่งใด โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้งจนแล้วเสร็จ ได้แก ่ค่าขนส่งและ

ค่าจดัส่งแบบพมิพง์านทะเบียนราษฎร,  ค่ารับ - ส่งวารสาร,  ค่าเยบ็หนังสือ,      

ค่าถา่ยเอกสาร,  เขา้เล่มท าปกหนังสือ,  ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร

และบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาล,  ค่าจา้งเหมาปราบศัตรูพชื  ดูแลต้นไม้  

ตัดต้นไม้,  ขนยา้ย,  ก าจดัปลวกหรือแมลง,  จา้งเหมาจดัท าของ,  จา้งเหมาบริษัท

รักษาความปลอดภัยตามสถานทีต่่าง ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ,

ค่าจา้งเหมาบริการบุคลภายนอก เพือ่ช่วยเหลืองานรับรองการให้บริการประชาชน ,

การปฏิบัติงานประชาสัมพนัธ์และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อประสานงาน แจง้

ขอ้มูลขา่วสาร ประกาศเสียงตามสาย วิทยชุุมชน ช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการรับ

เร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน กรอกแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ช่วยเหลือท าเอกสารจดัซ้ือจดั

จา้ง ฯลฯ ตลอดจนค่าจา้งเหมาบริการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจและหน้าทีข่อง

เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111

 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าจ้างเหมาบริการ      400,000

50,000
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2. ค่าใชจ้่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี จ านวน  20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของ

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เช่น วันปิยะมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

หรือวันส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์ โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดงาน  ค่าวัสดุ ค่าตกแต่ง

สถานที ่ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็น เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

1.2 เพือ่เป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ

ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัรัฐวิสาหกจิหรือ

เอกชน ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 

เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจา่ยทีเ่กี่ยวกบัการ

เล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ทัง้นี้ร่วมถงึผู้เขา้ร่วมประชุมอื่น ๆ และ

เจา้หน้าที ่ทีเ่กี่ยวขอ้งซ่ึงเขา้ร่วมประชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)



74

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า

เช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางไป

ราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ในส่วนของ

ส านักปลัดเทศบาล และบุคคลทีไ่ด้รับค าส่ังเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้

เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ

ของทางราชการทีก่ าหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข

เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา
เพือ่เป็นค่าพวงมาลัย ค่าพวงมาลา และค่าพานพุม่ดอกไม้ ส าหรับวาง

อนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน และใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในนามหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนรวม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530, 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0406/ว 96 ลงวันที ่16 กันยายน 2553 

(ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

5,000

100,000
290,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว  

โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าอาหาร,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้ายโครงการ ,

 ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัพธิีเปิดและปิดการอบรม, ค่าจดัท า

เอกสารประกอบการอบรม,  ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ในการอบรม ได้แก ่ 

ปากกา  สมุด  แฟม้ใส่เอกสาร  กระดาษ  เป็นต้น  ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น

ในการอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ .ศ.2557  (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอด คล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

2561-2564) หน้าที ่212 ล าดับที ่7)

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจดัการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอปุกรณ์  

และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเลือกต้ัง  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที ่ 6  กรกฎาคม  2561  

(ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นไปตามแผนพฒันา

ท้องถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมเปล่ียนแปลง(ฉบับที ่1)  หน้าที ่8 ล าดับที ่1)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ของเทศบาล

ต าบลเจดียแ์ม่ครัว โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าจดัหาป้ายไวนิล  ประกอบ ด้วย

ป้ายพระราชกรณียกจิ  พร้อมขอ้ความแสดงออกถงึความจงรักภักดี/ป้ายพระบรม

ฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์, ค่าจดัหาตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ ของ

พระมหากษัตริย์,  ค่าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์  พร้อม

ขอ้ความแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,  ค่าจดัหา

ตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และค่าวัสดุอปุกรณ์อื่นที่

เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น เช่น ธูป-เทียน พุม่เงินพุม่ทอง สมุดลงนาม ฯลฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ

แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงาน

ทัว่ไป 00111 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตาม

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่209 ล าดับที ่3)

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิของเทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว 10,000

15,000

     100,000
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เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  ให้แก ่พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง  ผู้บริหาร         

รองผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล   ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548  

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้าย

โครงการ , ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดการอบรม, 

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม,  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ในการ

อบรม ได้แก่  ปากกา  สมุด  แฟ้มใส่เอกสาร  กระดาษ  เป็นต้น  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

 พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  00110 งานบริหารงานทัว่ไป

 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที ่208  ล าดับที ่1)

โครงการเสริมสร้างความสามคัคี ปรองดองและสมานฉนัท์ เทศบาลต าบล
เจดยี์แมค่รัว

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองและ

สมานฉันท์ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกับการสร้างความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/  

 ว 935 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

หน้าที ่209 ล าดับที ่2)

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

10,000

         

20,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าวัสดุ
วัสดสุ านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน หรือจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ 

ฯลฯ ในส่วนของส านักปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการ

พิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ของราชการที่

ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพทีดี่ หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลง

วันที ่ 22 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก    

ธรรมาภิบาล)

5,000วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอด คล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

100,000
510,000

30,000
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วัสดยุานพาหนะและขนส่ง
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248

 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559(ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดกุ่อสร้าง

       30,000

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ส าหรับงานในส่วนของส านัก

ปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27

 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหาร 

งานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดงุานบ้านงานครัว
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ส าหรับใช้ภายในส านักงานเทศบาล

 และส าหรับงานบริการประชาชน ของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

5,000

50,000

250,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ในส านักงานเทศบาล และในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลงทีอ่ยู่

ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่12 

มีนาคม 2560 (ปรากฏแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป

  00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดคุอมพิวเตอร์
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

50,000

       20,000

450,000
655,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์, รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืน้ฐานและค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ในการติดต่อ

ราชการของเทศบาลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลข

โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551 เร่ือง การติดต้ังและการเบิกจ่าย

ค่าใฃ้บริการเคร่ืองมือส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที ่26 

พฤษภาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ฯลฯ เป็นต้น ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด 

และค่าส่ือสารอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการค่าเช่าพืน้ทีเ่ว็ปไซด์ ของ

เทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงาน

ทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

       30,000

150,000

5,000

50,000ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

       30,000

       30,000
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รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่

การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิ่นและหรือส่ิงก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีร่ับผิดชอบด าเนินตามโครงการบริหาร
จัดการศูนยป์ฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพือ่เป็นค่าด าเนินงานตามโครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสันทราย จงัหวัด

เชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยฯ์ 

 ค่าจดัหาวัสดุอปุกรณ์  ค่าสาธารณูปโภค  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานทัว่ไป 00111 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล) เป็นไปตามแผนพฒันา

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที ่2) หน้าที ่19 

ล าดับที ่1)

20,000
20,000

10,000

10,000

10,000

20,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท
ค่าตอบแทน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 

2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 293     

ลงวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ
งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดอืนพนักงาน

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3)     

พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257    

ลงวันที ่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ

ค่าเล่าเรียน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 00112 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

34,000

310,000
310,000
310,000

4,000
4,000

344,000
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รวม บาท

จ านวน บาทโครงการประชมุประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชมุชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท า

แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย

โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856

 ลงวันที ่12  มีนาคม  2553 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

วางแผนสถิติและวิชาการ 00112 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)  เป็นไปตามนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

หน้าที ่210  ล าดับที ่4)

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

30,000

30,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เงินเดอืนพนักงาน

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน
เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น

รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งทีไ่ด้รับอยู่ ต าแหน่งประเภท

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  (ผอ.กองคลัง) จ านวน  1  อัตรา  ค านวณต้ัง

จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.      

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน 2547 และหนังสือ

ส านักงาน ก.กลาง ที ่มท 0809.3/ว.28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 6 อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 

2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293     

ลงวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 

งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

67,200

1,907,000
2,232,400
2,232,400
3,222,900
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เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งทีไ่ด้รับเงินประจ า

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภท อ านาย

การท้องถิ่นระดับกลาง  (ผอ.กองคลัง)  จ านวน  1  อตัรา  ต าแหน่งประเภท 

อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น  (หัวหน้าฝ่าย)  จ านวน  2  อตัรา  โดยค านวณต้ังจา่ย

ไว้ไม่เกนิ 12 เดือน โดยถอืปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จงัหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล (ฉบับแกไ้ขเพิม่เติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที ่19 เมษายน 2559 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจ าต าแหน่ง

131,000
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ประจ าปี 

ให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 1 อตัรา ตามหลักเกณฑ์ประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง

 พ.ศ.2547  และแกไ้ชเพิม่เติมถงึปัจจบุัน  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่    

ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง

103,200

24,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  

 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.3/ว 1395

 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2561  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ

พนักจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที ่2) ลงวันที ่

13 สิงหาคม 2558 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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เพือ่จา่ยเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบของทางราชการ ของกองคลัง โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการช่วยเหลือบุตรขา้ราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่ 28 มิถนุายน 2559 เร่ือง 

ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าเชา่บ้าน

ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ

ค่าใชส้อย

เพือ่จา่ยเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่การจดัเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียม เพือ่ให้

ประชาชน ได้ทราบถงึบทบาทและหน้าทีข่องตนเองในการ ช าระภาษี ฯลฯ  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113  

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจา่ยในส่วนของกองคลัง 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

210,000
610,000

9,000

120,000
129,000
963,000

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานเทศบาล ในส่วนของกองคลัง ซ่ึงมี

สิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า

บ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

20,000
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

30,000ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งทีจ่ าเป็น

จะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง

จนแล้วเสร็จ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในส่วนของกองคลัง (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ 

ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจา้ง ในส่วนของกองคลังตลอดจนบุคคลทีไ่ด้รับค าส่ังเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการตาม 

ระเบียบของทางราชการทีก่ าหนด ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (แกไ้ขเพิม่เติม

ถงึ (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานคลัง  00113 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดแ้ละปรับปรุงฐานขอ้มลูแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สินและการส ารวจเพ่ือให้สอดรับและเป็นการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและการประยุกตใ์ช้
งานแผนทีเ่พ่ืองานตามภารกิจของ อปท. ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

350,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้และปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินและ

การส ารวจเพือ่ให้สอดรับและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติ

ภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างและการประยุกต์ใช้งานแผนทีเ่พือ่งานตาม

ภารกิจของ อปท. ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 

3)  หน้าที ่7 ล าดับที ่ 1)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน หรือจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ  

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงาน

คลัง 00113 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยสิ์น ของราชการทีช่ ารุด

เสียหาย ให้อยู่ในสภาพทีดี่หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ โดยถอืปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 

2560  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

20,000

วัสดสุ านักงาน
ค่าวัสดุ

60,000
134,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ ส าหรับใช้ในส่วนของกอง

คลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงาน

คลัง 00113 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ โดยถอืปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง 

แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

10,000

10,000

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงาน ทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ส าหรับใช้ด้านงานจัดเก็บภาษี

และงานพัสดุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27

 มิถุนายน 2559  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งาน

บริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ

2,000

2,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน ของกองคลัง เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

จ านวน  5  ตู้  ราคาตู้ละ  5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะเป็นตู้เหล็ก  ขนาด 

 2  บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  และมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ส าหรับใช้งานด้านต่างๆ ใน

ส่วนของกองคลัง ได้แก่ งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  และงาน

พัสดุ  ทัง้นี้ ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 

2561 - 2564)  หน้าที ่ 235  และหน้าที ่236  ล าดับที ่ 17, 18 และ 19)

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  ของกองคลังเทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

27,500

27,500

90,000
90,000

50,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (CFMIS) ฯลฯ ตลอดจนอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดส่งไปรษณีย์

 ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

27,500

วัสดคุอมพิวเตอร์
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองคลัง โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว

 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทเงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน

จา้งทัว่ไป จ านวน 6 อตัรา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 

0809.3/ว 1395 ลงวันที ่30 มิถนุายน 2561  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจา้ง  และ

พนักจา้งของเทศบาล  ได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที ่2) ลงวันที ่ 13 

 สิงหาคม  2558  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293 ลว 9 

กมุภาพนัธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน

ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร 1,115,000
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,115,000

72,000

648,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจา้งประจ าปี 

ให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งทัว่ไป จ านวน 6 อตัรา ตาม

หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไป

เกี่ยวกบัพนักงานจา้ง พ.ศ.2547  และแกไ้ชเพิม่เติมถงึปัจจบุัน (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืนพนักงาน

2,061,000

395,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 30,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ตามที่

ได้รับมอบหมาย  โดยเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 

(ปรากฏในการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตาม            

หลักธรรมาภิบาล)

งบด าเนินงาน 916,000
ค่าตอบแทน 71,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

ค่าเชา่บ้าน

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา

ราชการปกติหรืองานทีไ่ม่อาจท าในเวลาราชการได้ ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

36,000

5,000

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักอาศัย หรือค่าเช่าซ้ือบ้าน ให้แก่ พนักงาน

เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

 2548 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
675,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ นอก

ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ 

ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจา้งเทศบาล ในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตลอดจน

บุคคลทีไ่ด้รับค าส่ังเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิก

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการทีก่ าหนด ทัง้นี้ 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ 

เจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559) ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อคัคีภัย 00123 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
20,000

210,000
ค่าใชส้อย

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีจ่ าเป็น

จะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างจนแล้วเสร็จ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ
เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

205,000

5,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทโครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนน
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งต้ังให้

ปฏิบัติหน้าที ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634    

ลงวันที ่22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย  และ

ความสงบสุขของประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

2561 -2564) หน้าที ่202 ล าดับที ่3)

ค่าใชจ้่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 3186 ลงวันที ่

22 พฤศจกิายน  2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/      

 ว 3456 ลงวันที ่19 มิถนุายน 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภาย 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความ

สงบสุขของประชาชน เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่

 203 ล าดับที ่5)

80,000

       15,000โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนิน

โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏ

ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่204 ล าดับที ่8)

200,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

ต าบลเจดยี์แมค่รัว
โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าทีข่องสมาชกิ อปพร. เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ

สมาชิก อปพร.  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุ

อปุกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินโครงการ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ความ

ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 203 ล าดับที่ 7)

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กบั

สถานศึกษาในพื้นที่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวทิยากร  

ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอปุกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

 ที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ 

พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวดั

เชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย  และความสงบสุขของ

ประชาชน เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 202 

ล าดับที่ 4)

30,000

10,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

ค่าวัสดุ
วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเผาและควบคุมหมอก

ควันไฟป่า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร

กลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

 พ.ศ.2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0891.4/ว 2360 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2558  (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้าที ่ 140 ล าดับที ่1)

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการที่

ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพทีดี่ หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ในส่วน

ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 

2560 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

30,000

5,000
170,000

       80,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทวัสดคุอมพิวเตอร์
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณา

ส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัย  และความ

สงบสุขของประชาชน)

วัสดเุครื่องแตง่กาย

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการ

พจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัย  และความ

สงบสุขของประชาชน)

วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ฯลฯ  โดยถอืปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง 

แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย

และความสงบสุขของประชาชน)

50,000

30,000

5,000

       40,000
เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง
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จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

30,000

วัสดเุครื่องดบัเพลิง
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้าง

ความมั่นคง ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

30,000

       30,000

งบลงทุน

40,000

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบ ารุง รักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งทีไ่ด้รับเงินประจ า

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภท อ า

นายการท้องถิ่นระดับกลาง  (ผอ.กองการศึกษา)  จ านวน  1  อัตรา  ต าแหน่ง

ประเภท อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น  (หัวหน้าฝ่าย)  จ านวน  1  อัตรา  โดย

ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ 

วันที ่19 เมษายน 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท

 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. 

และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559  โดยค านวณต้ัง

จ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร

ทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

เงินประจ าต าแหน่ง

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดอืนพนักงาน

1,310,000
1,310,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,847,000

60,000

1,250,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน ให้แกพ่นักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ในส่วนของกอง

การศึกษา ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยดุราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วน 

นอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไ่ม่อาจท าในเวลาราชการได้ ซ่ึงมีสิทธิเบิก

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล เช่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ค่าเบีย้เล้ียงผู้ปฏิบัติราชการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งหรือสามารถเบิกจา่ยได้ตามประเภทรายจา่ยนี้ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความใช้จา่ย

ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการคัดเลือกพนักงานและ

ลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเชา่บ้าน
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าเช่าบ้านพกัอาศัย หรือค่าเช่าซ้ือบ้าน ให้แก ่พนักงานเทศบาลใน

ส่วนของกองการศึกษา ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยถอืปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210

 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

46,000
507,000

3,000

2,000

36,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานเทศบาลของกอง

การศึกษาและผู้มีสิทธิเบิก โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกบัการช่วยเหลือบุตรขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 

0422.3/ว 257 ลงวันที ่ 28 มิถนุายน 2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งทีจ่ าเป็น

จะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างจนแล้วเสร็จ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในส่วนของงานกองการศึกษา (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร

เพือ่เป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร มีความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 30

 แผ่น / นาที และสามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 โดยการเช่าเป็นรายเดือน

 ส าหรับใช้ในการถ่ายเอกสารงานราชการของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ทีม่ี

ความจ าเป็นต้องจัดถ่าย เพือ่ใช้ประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนเพือ่

เก็บส าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที ่ 22 มีนาคม 

2560(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

     153,000
303,000

5,000

     100,000

       50,000
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของ   กอง

การศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่   ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 

2562  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าจดัสถานที ่ ค่าจดัซุ้มกจิกรรม  ค่าของขวัญ

ของรางวัลการแสดง  ค่าวัสดุอปุกรณ์  และค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งและจ าเป็น

ส าหรับโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ย

ในการจดังาน  การจดัการแขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที ่155 ล าดับที ่4)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ 

ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจา้งเทศบาล ในส่วนของกองการศึกษา ตลอดจนบุคคลทีไ่ด้รับค าส่ัง

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว  ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จา่ยในการ

เดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการทีก่ าหนด ทัง้นี้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น

 พ.ศ. 2555 (แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ

100,000

30,000

130,000

        3,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพยสิ์น ของราชการทีช่ ารุด

เสียหาย ให้อยู่ในสภาพทีดี่ หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ในส่วนของกอง

การศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2560  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าวัสดุ
วัสดสุ านักงาน

เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายดังน้ี

 - ค่าวสัดุส านักงาน  จ านวน  20,000 บาท 

เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่าง ๆ ฯลฯ รวมถงึน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน 

ในส่วนของกองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่

จดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลง

วันที ่27 มิถนุายน 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงาน

ทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

 - ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บา้น  จ านวน  65,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัหาหนังสือพมิพไ์ว้ให้ประชาชนได้อา่น ประจ าทีอ่า่นหนังสือพมิพ์

หมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว , 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว และศูนยก์ารเรียนรู้ กศน .ต าบลแม่แฝก

ใหม่ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการพฒันาทีอ่า่นหนังสือพมิพป์ระจ า

หมู่บ้านภายในต าบลแม่แฝกใหม่ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

85,000
152,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่
เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ส าหรับงานของกองการศึกษา โดยถอื

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/     ว

 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

       20,000

วัสดงุานบ้านงานครัว
เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ภายในศูนยก์ฬีาต าบล

แม่แฝกใหม่ โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด    

 ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน

 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบั

การศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ
เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุส าหรับใช้งานในส่วนของกองการศึกษา โดย

ถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/    

ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดกุ่อสร้าง
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  ส าหรับใช้ในการด าเนินงานในส่วนของกอง

การศึกษา โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด     

 ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน

 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบั

การศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

1,000

5,000

       10,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองการศึกษา โดยถอื

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/       

 ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าสาธารณูปโภค

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดส่งไปรษณีย์ 

ในส่วนของกองการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดอ่ืุน
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถจดัเขา้ประเภทวัสดุในกลุ่มใด ๆ ได้    

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณา

ส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณ   ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

6,000
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด 

และค่าส่ือสารอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

5,000

วัสดคุอมพิวเตอร์ 30,000

1,000

1,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที ่43 พ.ศ. 2562 

 อ าเภอสันทราย  จงัหวัดเชียงใหม่  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าจา้งเหมา

บริการจดัท ารถไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 00211 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์

ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่3) หน้าที ่22 ล าดับที ่3)

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ทีท่ าการปกครองอ าเภอสันทรายตามโครงการจัด
มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั ครั้งที ่43 พ.ศ. 2562

30,000

30,000
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

30,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

  3,702,000
6,174,400
6,174,400

เงินประจ าต าแหน่ง
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ พนักงานครูเทศบาล ผู้ด ารง

ต าแหน่งทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจ า

ต าแหน่ง  จ านวน  1  อัตรา โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานกลาง

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน  

และพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง

ปัจจุบัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม          

หลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืนพนักงานครูเทศบาล  

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน ให้พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน 14 

 อัตรา ทัง้นี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 

0809.4/ ว 1893 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0023.1/ว 25615 ลงวันที ่29  มิถุนายน 

2561 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม          

หลักธรรมาภิบาล)

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดอืนพนักงาน

12,919,453

51,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เงินวิทยฐานะ 151,200
เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ รายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ผู้ด ารงต าแหน่งที่

ได้รับเงินวิทยฐานะ จ านวน 3 อัตรา  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

  2,150,000ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

     120,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง

ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน        

15 อัตรา ในส่วนของงานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา ในสังกัดกอง

การศึกษา ทัง้นี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 

0809.4/ ว 1893 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0023.1/ว 25615 ลงวันที ่29  มิถุนายน 

2561 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน                  

ตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทัว่ไป ในส่วนของงานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา ใน

สังกัดกองการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว  จ านวน  15

อัตรา  ทัง้นี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 

0809.4/ ว 1893 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0023.1/ว 25615 ลงวันที ่29  มิถุนายน 

2561 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน                  

ตามหลักธรรมาภิบาล)
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

2,600,500
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ค่าเบีย้เล้ียงผู้ปฏิบัติราชการ และค่าตอบแทน

อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

30,000

5,000

4,331,053

     253,000

35,000
งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบ

ทีร่าชการก าหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541     

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภท

และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีจ่ าเป็น

จะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างจนแล้วเสร็จ ฯลฯ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

     250,000
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่ายในส่วนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว จ านวน  30,000  บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสารและส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าศึกษา

ดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561- 2564) 

หน้าที ่165 ล าดับที ่32)

1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว  
แยกดงัน้ี

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2,362,800

431,000

ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ         3,000
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1.3 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  5,000  บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าวิทยากร ค่าสถานที ่ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ         

คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 

2564 ) หน้าที ่177 ล าดับที ่69)

1.4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ านวน  102,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน

 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที ่171 ล าดับที ่54)

1.2 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 294,000 

บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29  มิถุนายน  2561 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564 หน้าที ่185 ล าดับที ่98)
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จ านวน บาท

2.1 โครงการพฒันาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย ์   

แม่ครัว  จ านวน  100,000  บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการพฒันาปรับปรุงห้องสมุดของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย           

ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615

 ลงวันที ่ 29 มิถนุายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่  

ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตาม

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที ่161 ล าดับที ่20)

2.2 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ จ านวน  50,000  บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน     

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย        

ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615

 ลงวันที ่ 29 มิถนุายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่  

ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตาม

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที ่162 ล าดับที ่21)

2. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว แยก
ดงัน้ี

1,820,500
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2.3 โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวน 

 960,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนั ส าหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    

ที่ มท 0816.2/ว 25615 ลงวนัที่  29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้อง

กบัยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ        

คงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม)  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 

2564 ) หน้าที่ 184 ล าดับที่ 95)

2.4 โครงการอบรมการจัดท าและปรับปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมการจัดท าและปรับปรุง

พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั /ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอปุกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องในการด าเนินโครงการ 

ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ.2557  และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 25615 ลงวนัที่  29 มิถุนายน 

2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอ่นวยัเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่  ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม)  เป็นไปตาม

แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที่  163  ล าดับที่  24)

2.5 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จ านวน  9,600 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด         

ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ         

คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 

2561-2564) หน้าที ่166 ล าดับที ่34)
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2.7 ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน  

จ านวนรวม  650,900  บาท

2.7.1 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 391,000 บาท                        

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถนุายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพิม่เติม  

เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3)  หน้าที ่ 4  ล าดับที ่1)

2.7.2 ค่าหนังสือเรียน จ านวน  46,000 บาท                                              

 เพือ่จา่ยเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดียแ์ม่ครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/      

ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถนุายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210      

งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  

เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที ่164  ล าดับที ่ 29)

2.6 โครงการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน  15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย          

 ค่าวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั /ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอปุกรณ์

และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  พ.ศ.2557  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

 ที่ มท 0816.2/ว 25615 ลงวนัที่  29 มิถุนายน 2561(ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้อง

กบัยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ         

คงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม)  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 

2564 ) หน้าที่ 206 ล าดับที่ 1)
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2.7.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน  46,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดียแ์ม่ครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/      

ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถนุายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210       

งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  

เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า 164 ขอ้ 29)

2.7.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน  69,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด   

  ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ         

คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 

2561-2564) หน้าที ่164 ล าดับที ่29)

2.7.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  98,900 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

 2561 - 2564 ) หน้าที ่164 ล าดับที ่29)

2.8 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์     

แม่ครัว  จ านวน  15,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/

ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที ่

160 ล าดับที ่14)
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 - ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา  จ านวน 6,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่านอากาศ

ยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของครูแกนน าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว จ านวน 1 คน และเจา้หน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 

มิถนุายน 2561  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ

เดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอ่นวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

76,0003. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก          
ราชอาณาจักร

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จ านวน  70,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

  เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่านอากาศ

ยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง ในส่วนของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว ตลอดจนบุคคล

ทีไ่ด้รับค าส่ังเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จา่ย

ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการทีก่ าหนด  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559) (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาทวัสดงุานบ้านงานครัว
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดสุ านักงาน
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ฯลฯ รวมถึงน้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชน ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27

 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

ค่าวัสดุ
41,190

20,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการที่

ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพทีดี่ หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ทีต้่อง

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ในส่วนของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

40,000

1,695,553

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
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2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

 2561 - 2564 ) หน้าที ่183 ล าดับที ่92)

3. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน

เจดีย์แม่ครัวและโรงเรียนบ้านแม่แฝก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

 2561 - 2564 ) หน้าที ่183 ล าดับที ่92)

ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารเสริม (นม) แยกดงัน้ี

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก นักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน

 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที ่183 ล าดับที ่92)

1,592,363



119

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ เพือ่ใช้ในงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดอ่ืุน
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มใด ๆ 

ได้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1,000

1,000

       20,000วัสดคุอมพิวเตอร์
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

1,664,000

2,164,000

250,000
250,000

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว     

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี       

(พ.ศ. 2561-2564 ) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที ่3) หน้าที ่22 ล าดับที ่1) 

2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่แฝก      

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบ้านแม่แฝก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย        

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2561 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

 2561-2564 ) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที ่3) หน้าที ่22 ล าดับที ่2)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง (รายจ่ายทีเ่กิดขึ้น 

เนื่องจากการปรับปรุงทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ) โดย

เป็นการบ ารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ทีอ่ยู่ใน

ส่วนของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ให้อยู่ในสภาพทีดี่ใช้ได้ 

รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 25615 ลงวันที ่ 29 มิถุนายน

 2561  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)

250,000

2,164,000

2,164,000เงินอุดหนุนส่วนราชการ

500,000
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รวม บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

1,140,000
1,646,400
1,646,400

3,018,400งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งทีไ่ด้รับเงินประจ า

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภท 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  (ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

  จ านวน  1 อัตรา  ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม) 

พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที ่19 เมษายน 2559  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

แผนงานสาธารณสุข

เงินเดอืนพนักงาน

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 

2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293      

ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

67,200เงินประจ าต าแหน่ง
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 2 

อัตรา ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  

มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547  และแก้ไชเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น

รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งทีไ่ด้รับอยู่ ต าแหน่งประเภท

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  (ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) จ านวน

  1  อัตรา  ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติประกาศ ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต.  เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน

 2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง ที ่มท 0809.3/ว.28 ลงวันที ่16 

กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหาร

ทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง

67,200

เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน

จา้งทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจา้ง และพนักงานจา้งของ

เทศบาล ได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว จ านวน 2 อตัรา  ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.3/ว 1395 ลงวันที ่30 มิถนุายน 2561  

และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์

การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจา้ง  และพนักจา้งของเทศบาล  ได้รับเงินเพิม่การ

ครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที ่2) ลงวันที ่ 13  สิงหาคม  2558  โดยค านวณต้ังจา่ยไว้

ไม่เกนิ 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220  งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข  00221 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ การพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,000

12,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท168,000รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

บุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.

2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่

  28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า

เรียน  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

573,000

5,000

ค่าเชา่บ้าน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งทีจ่ าเป็น

จะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างจนแล้วเสร็จและอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220

 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่เป็นค่าเช่าบ้านพกัอาศัยหรือเช่าซ้ือ ให้แก ่พนักงานเทศบาลของสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม ทีม่ีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ข

เพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220  งาน

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่

 การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

ค่าใชส้อย

89,000
1,022,000งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
84,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองป้ายสถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร
ตามเกณฑ์อาหารสะอาด  รสชาตอิร่อย

15,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอด

รถ ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน

 ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง ในส่วนของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนบุคคล

ทีไ่ด้รับค าส่ังเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม ระเบียบของทางราชการทีก่ าหนด 

ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่ 3)         

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00211 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก        

ธรรมาภิบาล)

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

30,000

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการตรวจประเมินเพือ่การรับรองป้าย

สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร  ตามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย  โดยมี

ค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าวัสดุ  อปุกรณ์  ชุมทดสอบเพือ่การตรวจวิเคราะห์อาหาร

  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 00221 สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ               

คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หน้าที ่193 ล าดับที ่8)
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน โดยมี

ค่าใช้จา่ยประกอบดัวย  ค่าจดัหาวัสดุอปุกรณ์ในกจิกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ

และค่าใช้จา่ยในการให้ความรู้แกชุ่มชนและผู้ปฏิบัติงาน  รวมถงึการศึกษาดูงานใน

ชุมชนต้นแบบกลวิธีก าจดัขยะ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบั

สาธารณสุข 00221 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่  ด้านการเสริมสร้าง

ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื  เป็นไปตาม

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3)  

หน้าที ่ 6  ล าดับที ่ 1)

โครงการรณรงค์ตดิตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบือ้งตน้ภายในครัวเรือน

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสีย

เบือ้งต้นภายในครัวเรือน  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่า

วิทยากร  และอื่นๆ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

00221 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น

ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที ่144 ล าดับที ่5)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคตดิตอ่ในชมุชน

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกนัโรคติดต่อในชุมชน 

ทีเ่กดิขึ้นในชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่ โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าวัสดุอปุกรณ์

ต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกนัโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม  

เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่189  ล าดับที ่2)

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชมุชน 160,000

75,000

30,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการที่

ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพทีดี่ หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ในส่วน

ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 

งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เทศบาล
ต าบลเจดยี์แมค่รัว

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพษิสุนัขบ้า  

ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟา้จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  อคัรราชกมุารี 

 เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าตอบแทนการส ารวจ

ประชากรสุนัขและแมว  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า  และค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

และจ าเป็นส าหรับด าเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับ

การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย       

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120  ลงวันที ่12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1745  ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560  

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042        

 ลงวันที ่10 เมษายน 2561  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม  

เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  

(ฉบับที ่ 2)  หน้าที ่ 4 ล าดับที ่1)

85,000
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รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

300,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559(ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้งานในส่วนของกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม เช่น ถุงขยะ ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดงุานบ้านงานครัว

10,000วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าวัสดุ
วัสดสุ านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน หรือจัดซ้ือส่ิงของทีเ่ป็นวัสดุโดยสภาพ 

ฯลฯ ในส่วนของกองสารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

360,000
20,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีก าจัดแมลงแบบฝอยละเอียด จ านวน 1 

เคร่ือง  จ านวน 70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นเคร่ืองพ่นสารเคมีก าจัด

แมลงแบบฝอยละเอียด  (ULV)  ชนิดสะพายหลัง  ท างานด้วยเคร่ืองยนต์

เบนซิน 1 ลูกสูบ 2 จังหวะ ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 

ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์เป็นระบบสตาร์ทเตอร์แบบมือดึง มีลานม้วนกลับ 

และมีระบบจุดระเบิดใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่

น้อยกว่า 1 ลิตร ความจุของถังเติมสารเคมีไม่น้อยกว่า 10 ลิตร หัวฉีดสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน บ ารุงรักษาและอุปกรณ์ประจ าเคร่ือง 

ส าหรับใช้งานในส่วนของงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ทัง้นี้ ราคาทีจ่ัดต้ังไว้เป็นราคาใน

ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง 

(ฉบับที ่3) หน้าที ่25 ล าดับที ่12

70,000
70,000

70,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

30,000วัสดคุอมพิวเตอร์

งบลงทุน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองสารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27

 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เครื่องพ่นสารเคมกี าจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low Volume cold 
fog generator)
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รวม บาท
รวม บาท

งบเงินอุดหนุน 280,000
เงินอุดหนุนเอกชน 280,000
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลแม่แฝกใหม่  จ านวน  14  

หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000  บาท  เป็นเงิน  280,000  บาท  ดังนี้

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 1  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3)  หน้าที ่8 

ล าดับที ่1)

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 2  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่9 ล าดับที ่2)

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 3  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่10 ล าดับที ่3)
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4.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 4  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่11 ล าดับที ่4)

5.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 5  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่12 ล าดับที ่5)

6.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 6  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่13 ล าดับที ่6)

7.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 7  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่14 ล าดับที ่7)
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8.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 8  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่15 ล าดับที ่8)

9.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 9  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่16 ล าดับที ่9)

10.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 10  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่17 ล าดับที ่10)

11.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 11  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้า 18 ข้อ 11)
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12.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 12  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่19 ล าดับที ่12)

13.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 13  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่20 ล าดับที ่13)

14.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 14  ต าบลแม่แฝกใหม่  ส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่ 3) 

 หน้าที ่21 ล าดับที ่14)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งทีไ่ด้รับเงินประจ า

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภท ประเภท

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  (ผอ.กองช่าง)  จ านวน  1 อตัรา  ค านวณต้ังจา่ยไว้

ไม่เกนิ 12 เดือน โดยถอืปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด

เชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

(ฉบับแกไ้ขเพิม่เติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที ่19 เมษายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293 ลงวันที ่9 

กมุภาพนัธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

เงินประจ าต าแหน่ง

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดอืนพนักงาน

693,300

42,000

390,000
432,000

432,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเชา่บ้าน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จ านวน  30,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจา่ยในส่วนของกองช่าง 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะ

และชุมชน 00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคา 

ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผู้ควบคุม งานกอ่สร้าง , ค่าตอบแทนการ

ตรวจแบบแปลนกอ่สร้างหรือดัดแปลงอาคารตามหลักเกณฑ์และอตัราทีก่ าหนดใน

ขอ้บัญญัติท้องถิ่นและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย              

 ที ่มท 0808.4 / ว 3652  ลงวันที ่17 พฤศจกิายน 2553  (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 00241 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

เพือ่เป็นค่าเช่าบ้านพกัอาศัยหรือเช่าซ้ือบ้าน ให้แกพ่นักงานเทศบาล ในส่วนของ

กองช่าง ซ่ึงเป็นผู้ทีม่ีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ข

เพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

ไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานเทศบาล ในส่วของกอง

ช่าง โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั

การช่วยเหลือบุตรขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที่

 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลง

วันที ่ 28 มิถนุายน 2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า

เรียน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 00242 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10,000
59,500

234,500

42,000

7,500

10,000
30,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

20,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ฯลฯ ส าหรับใช้ในส่วนของกองช่าง โดยถอื

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/       

ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วัสดสุ านักงาน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ 

ณ ท่านอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล        

และพนักงานจา้ง ในส่วนของกองช่าง ตลอดจนบุคคลทีไ่ด้รับค าส่ังเทศบาลต าบล

เจดียแ์ม่ครัว ให้เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

ตามระเบียบของ ทางราชการทีก่ าหนด ทัง้นี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (แกไ้ขเพิม่เติม

ถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

145,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ส าหรับใช้ในส่วนของกองช่าง

 โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด                 

 ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน

 2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบั

เคหะและชุมชน 00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง        20,000

30,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

วัสดคุอมพิวเตอร์

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง โดยถอืปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง 

แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 00241 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง โดยถอื

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/       

ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559  (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 00241

 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ ในกลุ่มใด ๆ 

ได้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

00241  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดอ่ืุน

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000

20,000

70,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาของกองช่าง เทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว ทัง้นี้ ราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561  รายการที ่ 13 

 หน้า  6-7 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 00241 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่3) หน้าที ่27 

ล าดับที ่16)

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,800
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 21,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

-มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน

 1 หน่วย

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

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

26,800
ค่าครุภัณฑ์ 26,800

ส าหรับใชใ้นงานของกองชา่ง เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว จ านวน 1 ชดุ
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จ านวน บาทโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การจัดซ้ือเครือ่งส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,800

เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA จ านวน  1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

-  มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

-  สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ส าหรับใช้ในการส ารองไฟฟา้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ของกองช่าง เทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว  ทัง้นี้ ราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561  รายการที่

  62  หน้า  22 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 00241 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่3) หน้าที ่26 ล าดับที ่15)

ส าหรับใชใ้นงานของกองชา่ง เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว จ านวน 1 ชดุ
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ

พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว  จ านวน 2 อัตรา 

 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.3/ว 1395 ลงวันที ่

30 มิถุนายน 2561  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

เชียงใหม่  เร่ือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักจ้าง

ของเทศบาล  ได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที ่2) ลงวันที ่ 13  

สิงหาคม  2558  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟ้าและถนน  00242  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืนพนักงาน

35,000

300,000

555,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน  2 

อัตรา ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  

มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547  และแก้ไชเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าและถนน 00242 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี  จ านวน  2 อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 

ธันวาคม 2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 

ว 293 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

00240 งานไฟฟ้าและถนน 00242 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

890,000

890,000

3,527,600
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทน

ค่าเชา่บ้าน

1,007,000
87,000
5,000

10,000

72,000

เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพ่นักงานเทศบาล ในส่วของกอง

ช่าง โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั

การช่วยเหลือบุตรขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ        

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/    

ว 257 ลงวันที ่ 28 มิถนุายน 2559 เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษา

และค่าเล่าเรียน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 

00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่เป็นค่าเช่าบ้านพกัอาศัยหรือเช่าซ้ือบ้าน ให้แกพ่นักงานเทศบาล ในส่วนของ

กองช่าง ซ่ึงเป็นผู้ทีม่ีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ข

เพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

ไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันา

ระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล )

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ หรือวันหยดุราชการ ซ่ึงเป็นงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่

ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ทัง้นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบด าเนินงาน
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รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ 

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งกระท าการอยา่งใด อยา่งหนึ่งทีจ่ าเป็น

จะต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง

จนแล้วเสร็จ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน  

00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

วัสดกุ่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ค่าวัสดุ

500,000
600,000

320,000
120,000วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ

500,000

ค่าใชส้อย

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ วิทย ุและอปุกรณ์ไฟฟา้ วิทย ุฯลฯ โดยถอืปฏิบัติ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248      

เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างต่าง ๆ ฯลฯ เพือ่ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ตาม

หน้าทีข่องเทศบาล โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 

มิถนุายน 2559 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 

00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

200,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของทางราชการ

 โดยการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้งจนแล้วเสร็จ 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

     100,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต จ านวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

- เคร่ืองเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบใช้เคร่ืองยนต์เบนซิล 4 จังหวะ ระบาย

ความร้อนด้วยอากาศ

- เคร่ืองยนต์ 5 แรงม้า แบบใช้เชือกสตาร์ท

- ขับกระบอกเจาะด้วยระบบสายพานและปรับระดับการเจาะโดยการหมุน

พวงมาลัย

- มี Adapter ส าหรับติดต้ังกระบอกเจาะ ( CORE BIT )

- ใช้ได้กับกระบอกเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

- มีระบบระบายความร้อนด้วยหัวเจาะโดยติดต้ังถังน้ าพร้อมสายดูดน้ าผ่าน   

หัวเจาะขณะท างานพร้อมก๊อกน้ าส าหรับปิด-เปิด

- มีล้อเข็นส าหรับเคล่ือนย้ายได้สะดวก

- หัวเจาะเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4  นิ้ว จ านวน 1 กระบอก

- หัวเจาะเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2  นิ้ว จ านวน 1 กระบอก

งบลงทุน

97,000
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง การจัดซ้ือเครื่องเจาะคอนกรีต ส าหรับใชใ้น

127,000
1,630,600

ส่วนประกอบของเคร่ืองเจาะคอนกรีต

1. ตัวเคร่ือง ผลิตในประเทศไทย

2. เคร่ืองยนต์เบนซิล ขนาด 5 แรงม้า

3. หัวเจาะเพชร ขนาด 4 นิ้ว จ านวน  1 กระบอก

4. หัวเจาะเพชร ขนาด 2 นิ้ว จ านวน  1 กระบอก

ส าหรับใช้ในการเจาะคอนกรีตของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ทัง้นี้ ราคา

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานบเคหะและชุมชน 00240

 งานไฟฟ้าและถนน 00242 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง  (ฉบับที ่3) หน้าที ่27 ล าดับที ่19)

งานเทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว จ านวน 1 ชดุ



143

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต (over-lay)

บ้านเจดยี์แมค่รัว หมู่ที ่3 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

421,600

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-lay) บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที ่3 ต าบลแม่แฝกใหม่

 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

296.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,184.00 ตารางเมตร 

 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีก่ าหนด  ทัง้นี้เป็นไปตามแบบ

แปลนทีก่องช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟ้าและถนน 00242 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วและบริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564) หน้าที ่103 ล าดับที ่40)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,503,600

30,000
เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  , รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซม

บ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน 

00240 งานไฟฟ้าและถนน 00242 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล)
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต (over-lay)

บ้านกลางพัฒนา หมู่ที ่9 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

262,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over-lay) บ้านกลางพัฒนา หมู่ที ่9 ต าบลแม่แฝกใหม่

 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 736.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนทีก่ าหนด  ทัง้นี้เป็นไปตามแบบ

แปลนทีก่องช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟ้าและถนน 00242 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วและบริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564) หน้าที ่103 ล าดับที ่40)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านแมใ่ส  ธงทอง 320,000

บ้านแพะแมแ่ฝกใหม ่ หมู่ที ่ 10  ต าบลแมแ่ฝกใหม ่ อ าเภอสันทราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านแม่ใส ธงทอง บ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที ่10  ต าบลแม่แฝกใหม่

 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.30 เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนทีก่ าหนด  ทัง้นี้เป็นไปตามแบบแปลนทีก่องช่างเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าและ

ถนน 00242 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเทีย่วและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที ่90 ล าดับที ่14)

จังหวัดเชยีงใหม่
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

3,000,000

ค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู เช่น ค่าจัดการซ้ือ

วสัดุ อปุกรณ์ในการจัดเกบ็ขยะ เช่น ถุงมือ ถุงขยะ ผ้ากนัเปื้อนถังขยะ ฯลฯ 

รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชนเกบ็ขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยังสถานที่ก าจัดส่ิง

ปฏิกลูและมูลฝอย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สภาพแวดล้อม

ภายในต าบล ให้สะอาดเรียบร้อย  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ. 2542, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/       

ว 7120 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก    

 ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2560 เร่ืองหลักเกณฑ์และอตัรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย

 วสัดุและค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่

 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยัง่ยืน เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 หน้าที่ 1)

300,000
เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง โดยเป็นการบ ารุงรักษา

และปรับปรุงทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว ให้อยู่ในสภาพทีดี่ใช้ได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล)

3,000,000

3,000,000

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิตบิุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่า่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้างของเทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว  (ปรากฏ

ในแผนเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟา้และถนน 00242 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

200,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

งบบุคลากร

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานประจ าปี 

ให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณ

ต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง พ.ศ.2547  และแกไ้ช

เพิม่เติมถงึปัจจบุัน (ปรากฏในแผนสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 00250 งาน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 00252 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
710,000

490,000
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือน ให้แกพ่นักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

จ านวน 1 อตัรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตามหนังสือส านักงาน กจ. 

กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293 ลว 9 กมุภาพนัธ์ 2559 

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 00252 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่

 ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล)

220,000

เงินเดอืนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

850,000

710,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลแม่แฝกใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารกลางวัน  อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  

พ.ศ. 2557  (ปรากฏในแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริม

 และความเข้มแข็งของชุมชน 00252 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที ่196 ล าดับที ่1)

140,000
140,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา

สตรีต าบลแม่แฝกใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารกลางวัน  

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ  

อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

00252 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้

มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ.2561 -2564) หน้าที ่197 ล าดับที ่2)

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุในต าบลแมแ่ฝกใหม่

15,000โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ต าบลแมแ่ฝกใหม่

65,000
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จ านวน บาทโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีส าหรับประชาชน 60,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารกลางวัน  อาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ  อุปกรณ์

ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

00252 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้

มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ.2561 -2564) หน้าที ่197 ล าดับที ่4)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

งบด าเนินงาน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการแขง่ขนักฬีาประจ าปีต าบลแม่

แฝกใหม่  โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งและจ าเป็นส าหรับ

การด าเนินการโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการจดังาน  การจดัการแขง่ขนักฬีาและส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกฬีาและนันทนาการ 00262 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ

คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

หน้าที ่ 186  ล าดับที ่103)

โครงการแขง่ขนักีฬาประจ าปีต าบลแมแ่ฝกใหม่

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแขง่ขนักีฬาของเยาวชนและประชาชน 100,000

550,000
580,000
610,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ของเยาวชนและประชาชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการด าเนินการโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ

แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.4/ว 2589 

ลงวันที ่3 สิงหาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ         

คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 

2564)  หน้าที ่187  ล าดับที ่ 107)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

400,000

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000ค่าวัสดุ

วัสดกีุฬา

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

เพือ่เป็นค่าซ่อมแซมและใช้สอย โดยเป็นการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นทีดิ่น

และส่ิงก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพทีดี่ใช้ได้ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ส าหรับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจ าปี

ของต าบล เพือ่ให้มีอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมออกก าลังกาย และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการกีฬาซ่ึงเป็นวัสดุกีฬา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนว

ทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและ

นันทนาการ 00262 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่186  หน้าที ่104)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เป็นไปตาม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

00263 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้

มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 

2561-2564) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้าที ่7 ล าดับที ่1)

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั 50,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาทโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีปีใ๋หม่เมือง

โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

80,000

40,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟืน้ฟสืูบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปีใ๋หม่เมือง โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอปุกรณ์  และค่าใช้จา่ย

อื่นๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการจดังาน  การจดัการแขง่ขนักฬีาและส่งนักกฬีา

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม  และการเขา้รับการฝึกอบรม

ของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ  00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์

ทางวัฒนธรรม ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่149  

ล าดับที ่5)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการกจิกรรมวันส าคัญทางพทุธศาสนา โดย

มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย  ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพฒันา

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้าที ่ 148  ล าดับที ่ 2)

190,000
190,000
190,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ

แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน

การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 148  ล าดับที ่ 3)

60,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง 

 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

กับการด าเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ.2557  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

2561 - 2564) หน้าที ่150  ล าดับที ่8)

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง

10,000โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต            
(ธรรมสัญจร)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

แผนงานการเกษตร

210,000
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานประจ าปี 

ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 1 อัตรา โดย

ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547

  และแก้ไชเพิม่เติมถึงปัจจุบัน (ปรากฏในแผนการเกษตร 00320 งานส่งเสริม

การเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดอืนพนักงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

330,000
เงินเดอืนพนักงานเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน  1 อัตรา โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหนังสือ

ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 

2558 และหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว293      

ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งาน

ส่งเสริมการเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล)

685,000
540,000
540,000
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รวม บาท
รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

125,000

1. โครงการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลแมแ่ฝกใหม ่

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบลแม่แฝกใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดอบรม, ค่าจัดท าเอกสาร, ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557   (ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร 00320 งานส่งเสริมการเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  

การลงทุน  สู่สากลเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่128 ล าดับที ่1)

       25,000

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแมแ่ฝกใหม ่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนย์ฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี

เปิดและปิดอบรม, ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม, ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร 00320 งานส่งเสริมการเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  

การลงทุน  สู่สากล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

หน้าที ่129 ล าดับที ่2)

ค่าโครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า    
ต าบลแมแ่ฝกใหม ่ จ านวน  125,000  บาท  แยกดงัน้ี

งบด าเนินงาน
ค่าใชส้อย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

145,000

       30,000
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จ านวน บาท

จ านวน บาท

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                          
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้าย

โครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดอบรม,     

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม, ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันที ่26 มกราคม 2558  (ปรากฏ

ในแผนงานการเกษตร 00320 งานส่งเสริมการเกษตร 00321 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน

  การค้า  การลงทุน  สู่สากล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 

2564) หน้าที ่136 ล าดับที ่15)

4. โครงการการลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้าย

โครงการ, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดอบรม,     

ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม, ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

00320 งานส่งเสริมการเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน

 สู่สากล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่135 

ล าดับที ่13)

       30,000

       20,000
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จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์การเกษตร 

ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด     

ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 

มิถุนายน 2559  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานส่งเสริม

การเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริม

การเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล)

20,000
20,000

5. โครงการเกษตรผสมผสาน (LSEP)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเกษตรผสมผสาน  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้ายโครงการ,           

ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดและปิดอบรม, ค่าจัดท า

เอกสารประกอบการอบรม, ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องในการ

อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

00320 งานส่งเสริมการเกษตร 00321 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน

 สู่สากล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่137 

ล าดับที ่19)

ค่าวัสดุ
วัสดกุารเกษตร

       20,000



157

รวม บาท
รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

30,000

30,000

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

โดยประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่ ต้ังปณิธานท าความดีในการป้องกันไฟป่า การ

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า การป้องกันการบุกรุกป่าและเขตล าน้ า การตรวจพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ เพือ่ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม, ค่าป้ายโครงการ, , ค่าจัด

สถานที,่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ,  และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น

และเกี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร 00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 00322 สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่147 ล าดับที ่1)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

30,000งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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รวม บาท
รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท
1. ค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน 1,300,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นค่าช าระเงินกู้

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กู้เพือ่กอ่สร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

เจดียแ์ม่ครัว และระบบประปาหมู่บ้าน ตามสัญญาเงินกู้ประจ าฉบับลงวันที ่25 

ธันวาคม 2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

2. ค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน 600,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุน

ส่งเสริมกจิการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุน

ส่งเสริมกจิการเทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต

  (Over Lay ) ถนน คสล. และเพือ่จดัซ้ือทีดิ่น ตามสัญญาเลขที ่969/2554 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. ค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน  216,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกจิการ เทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่

ด าเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ  ตามสัญญาเลขที ่1480/47/2558 ลงวันที่

 24 กมุภาพนัธ์ 2558  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

งบกลาง 20,077,727

ค่าช าระหน้ีเงินตน้ 2,612,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 20,077,727

งบกลาง 20,077,727

4. ค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน  176,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกจิการ เทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่

ด าเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ  ตามสัญญาเลขที ่1480/65/2558 ลงวันที่

 16 เมษายน 2558  และตามสัญญาเลขที ่1510/77/2558 ลงวันที ่5 มิถนุายน 

2558 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ

ให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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จ านวน บาทค่าช าระดอกเบีย้ 509,500

5. ค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน  320,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช าระเงินกู้กองทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกจิการ เทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่

ด าเนินโครงการต่าง ๆ รวม 7 โครงการ  ตามสัญญาเลขที ่1510/77/2558 ลงวันที่

 5 มิถนุายน 2558 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ภาครัฐและการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

1. ค่าช าระดอกเบีย้  จ านวน  150,000 บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กู้เพือ่ ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว และระบบประปาหมู่บ้าน ตามสัญญาเงินกู้ประจ าฉบับลง

วันที ่25 ธันวาคม 2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 

00411 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

2. ค่าช าระดอกเบีย้  จ านวน 185,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้

กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้

กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  (Over Lay ) ถนน คสล. และเพือ่จัดซ้ือทีดิ่น ตามสัญญา

เลขที ่969/2554 ลงวันที ่17 สิงหาคม 2554 รวม  11  โครงการ  (ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

3. ค่าช าระดอกเบีย้  จ านวน  50,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้

กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้

กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่ด าเนินโครงการต่าง ๆ  รวม 

3 โครงการ ตามสัญญาเลขที ่1480/47/2558 ลงวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2558 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)



160

จ านวน บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว และพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ประจ าปี

 2562 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      240,000

4. ค่าช าระดอกเบีย้  จ านวน  40,500 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้

กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้

กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่ด าเนินโครงการต่าง ๆ  รวม 

3 โครงการ ตามสัญญาเลขที ่1498/65/2558 ลงวันที ่16 เมษายน 2558 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)

5. ค่าช าระดอกเบีย้  จ านวน  84,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้

กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้

กองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กู้เพือ่ด าเนินโครงการต่าง ๆ  รวม 

7 โครงการ ตามสัญญาเลขที ่1510/77/2558 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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จ านวน บาทเบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 204,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายเป็นเงินยังชีพ /

 เบีย้ยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 34 คน ๆ ละ 

500 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด            

ที ่มท 0891.3/ว 531 ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2550,  หนังสือด่วนทีสุ่ด        

ที ่มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที ่14 มิถุนายน 2554 และหนังสือ                

ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที ่ 5  กรกฎาคม 2561 (ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่199  ล าดับที ่3)

เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 12,600,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นเงินยังชีพ / 

เบีย้ยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุภายในต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 1,607 คน ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0802.2/ว 2989 ลงวันที ่31  

พฤษภาคม 2560 และหนังสือ ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลงวันที ่ 5  กรกฎาคม

 2561 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ              

คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 

2564) หน้าที ่199  ล าดับที ่1)

เบีย้ยังชพีผู้พิการ   2,880,000
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ โดยจ่ายเป็นเงินยังชีพ / 

เบีย้ยังชีพ ให้แก่ผู้พิการภายในต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 300 คน ๆ ละ 800 

บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      

ด่วนมาก ที ่มท 0802.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที ่23

 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มี

คุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.

2561 - 2564) หน้าที ่199  ล าดับที ่2)
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ส ารองจ่าย      202,727
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือในกรณีทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองของราชการเพือ่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.

2559  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม)

1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถ่ินหรือพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบล       
เจดยี์แมค่รัว  จ านวน  200,000  บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่

เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ทีไ่ด้รับจากกองทุน

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามบันทึกข้อตกลง ด าเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่ระหว่างส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล เลขที ่

1011/2551 ลงวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2551(ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 00410 

งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ

เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม)  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ข้อ 11)

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน      249,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน  แยกดังน้ี
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2. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 49,500 บาท

เพือ่เป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยพิจารณาต้ังงบประมาณ

ตามรายรับจริงประจ าปีทีผ่่านมาแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก

ของรายรับจริง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3889       

ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก      

ที ่มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2542(ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง 00410งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 580,000
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     

ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที ่23 กันยายน 

2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล)
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แผนงาน

ค่าช าระดอกเบี้ย 509,500 509,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 249,500 249,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 204,000 204,000

ค่าช าระหนี้เงินต้น 2,612,000 2,612,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 240,000 240,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,600,000 12,600,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
580,000 580,000

ส ารองจ่าย 202,727 202,727

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000 2,880,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก
180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,555,200 1,555,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

รวม
แผนงานงบ

กลาง
แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก
180,000 180,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 210,000 220,000 300,000 360,000 2,150,000 648,000 961,000 4,849,000

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 35,000 12,000 120,000 72,000 89,000 328,000

เงินเดือนพนักงาน 330,000 490,000 945,000 1,140,000 4,952,000 395,000 5,817,000 14,069,000

เงินวิทยฐานะ 151,200 151,200

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 67,200 111,200 304,700 525,100

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,500 5,000 35,000 42,800 100,300

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

10,000 7,000 30,000 10,000 57,000

ค่าเช่าบ้าน 114,000 84,000 36,000 36,000 320,000 590,000

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ
5,000 3,000 5,000 13,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,000,000 168,000 3,168,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 350,000 205,000 580,000 1,635,000

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000 50,000 100,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5,000 25,000 30,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 6,000 16,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ
50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

แยกดังนี้

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนา

ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

30,000 30,000

1.3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
294,000 294,000

1.4 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

5,000 5,000

1.5 ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย

หัว)
102,000 102,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว แยก

ดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุง

ห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์ แม่ครัว

100,000 100,000

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000 50,000

2.4 โครงการอาหารกลางวัน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

960,000 960,000

2.5 โครงการอบรมการจัดท าและ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

20,000 20,000

2.6 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,600 9,600

2.7 โครงการป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา
15,000 15,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  จ านวนรวม

 650,900  บาท

2.8.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 

391,000 391,000

2.8.2 ค่าหนังสือเรียน 46,000 46,000

2.8.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 46,000 46,000

2.8.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 69,000 69,000

2.8.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน
98,900 98,900

2.9 โครงการพัฒนาข้าราชการครู

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

15,000 15,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

76,000 76,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

20,000 15,000 30,000 20,000 30,000 115,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
200,000 200,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้ และพวงมาลา
5,000 5,000

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย

 ป๋าเวณียี่เป็ง
60,000 60,000

โครงการการลดการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร
20,000 20,000

โครงการกิจกรรมวันส าคัญทาง

พุทธศาสนา
40,000 40,000

โครงการเกษตรผสมผสาน 20,000 20,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี

ต าบลแม่แฝกใหม่
400,000 400,000

โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว
15,000 15,000

โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก

สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองป้ายสถานประกอบการ

จ าหน่ายอาหารตามเกณฑ์อาหาร

สะอาด  รสชาติอร่อย

30,000 30,000

โครงการบริหารงานศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

แม่แฝกใหม่

25,000 25,000

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

10,000 10,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการประชุมประชาคมเพื่อ

จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด
15,000 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน
80,000 80,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาท

และหน้าที่ของสมาชิก อปพร. 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน

อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาใน

พื้นที่

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับประชาชน
60,000 60,000

โครงการเฝ้าระวังการเผาและ

ควบคุมหมอกควันไฟป่า
30,000 30,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝกใหม่
65,000 65,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

พัฒนาสตรี ต าบลแม่แฝกใหม่
15,000 15,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้และปรับปรุง

ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินและการส ารวจเพื่อให้

สอดรับและเป็นการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างและการ

ประยุกต์ใช้งานแผนที่เพื่องานตาม

ภารกิจของ อปท. ให้สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

350,000 350,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่

30,000 30,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน

ชุมชน
160,000 160,000

โครงการรณรงค์ติดต้ังระบบบ าบัด

น้ าเสียเบื้องต้นภายในครัวเรือน
30,000 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

ในชุมชน
75,000 75,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาของเยาวชนและ

ประชาชน

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

80,000 80,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-ลักษณ์ 

อัครราชกุมารี  เทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

85,000 85,000

โครงการเสริมสร้างความสามัคคี 

ปรองดองและสมานฉันท์ เทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน
20,000 20,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(ธรรมสัญจร)

10,000 10,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 10,000 40,000 80,000 50,000 280,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 40,000 32,000 92,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 50,000 5,000 100,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000 10,000 5,000 7,000 142,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 260,000 330,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000 45,000 50,000 395,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 30,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,592,363 1,592,363

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000 20,000 5,000 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 30,000 32,000

วัสดุส านักงาน 30,000 20,000 126,190 160,000 336,190

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 5,000 2,000 7,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 5,000 150,000 155,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 95,000 96,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 

ของกองคลังเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว

27,500 27,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์การจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ ใช้ใน

งานของกองช่าง เทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  จ านวน  1  ชุด

21,000 21,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ การจัดซ้ือเคร่ือง

ส ารองไฟ ขนาด 1 kVA  ส าหรับ

ใช้ในงานของกองช่าง เทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  1  ชุด

5,800 5,800

ค่าสาธารณูปโภค
งบด าเนินงาน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

การจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต  

ส าหรับใช้ในงานเทศบาล ต าบล

เจดีย์แม่ครัว จ านวน  1  ชุด

97,000 97,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 30,000 30,000 90,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีก าจัด

แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra 
70,000 70,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  สายบ้านแม่ใส  ธงทอง

  บ้านแพะแม่แฝกใหม่  หมู่ที่  10 

 ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวัดเชียงใหม่

320,000 320,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(over-lay)  บ้านกลางพัฒนา  

หมู่ที่  9  ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

262,000 262,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(over-lay)  บ้านเจดีย์แม่ครัว  

หมู่ที่  3  ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

421,600 421,600

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
30,000 300,000 250,000 580,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

200,000 200,000

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่น 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่รับผิดชอบด าเนินตาม

โครงการบริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 280,000 280,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
1,664,000 1,664,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านแม่แฝก
500,000 500,000

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท า

การปกครองอ าเภอสันทรายตาม

โครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ คร้ังที่ 43 พ.ศ. 2562

30,000 30,000

20,077,727 715,000 800,000 850,000 7,220,900 3,018,400 14,766,453 2,061,000 13,490,520 63,000,000รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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