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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 

                    บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ ถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังตอไปนี้ 
 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

         ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 

           1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน  64,787,569.78  บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จํานวน  44,457,151.45  บาท 

      1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  21,642,672.96  บาท 

      1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ  

        รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 200,000.00 บาท 

    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน  11,669,524.26  บาท 
 

 

            2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  2562  ณ  วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

    (1) รายรับจริง จํานวน  62,938,137.99  บาท ประกอบดวย 

      หมวดภาษีอากร จํานวน  4,981,459.85 บาท 

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน    860,632.35 บาท 

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน    279,516.95 บาท 

      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน             0.00 บาท 

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน      54,591.01 บาท 

      หมวดรายไดจากทุน จํานวน      13,800.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,688,825.83 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 35,059,312.00 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  3,748,200.00  บาท 
 

               (3) รายจายจรงิ จํานวน  44,624,923.79  บาท ประกอบดวย 

      งบกลาง จํานวน 16,633,605.03 บาท 

      งบบุคลากร จํานวน 16,645,619.47 บาท 

      งบดําเนินงาน จํานวน   8,479,649.29 บาท 

      งบลงทุน จํานวน      372,050.00 บาท 

      งบรายจายอ่ืน จํานวน              0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จํานวน   2,494,000.00 บาท 
 

 

             (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

     จาํนวน  3,748,200.00  บาท 
 

              (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน  0.00  บาท 
 

 

              (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  0.00  บาท 
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รายรับจริง ป  

2561

ประมาณการ ป

 2562

ประมาณการ ป

 2563

4,688,717.66 4,524,000.00 1,898,000.00

1,014,414.50 966,000.00 832,000.00

432,741.10 400,000.00 300,000.00

88,041.00 110,000.00 60,000.00

หมวดรายไดจากทุน 2,950.00 0.00 10,000.00

รวมรายไดจัดเก็บ 6,226,864.26 6,000,000.00 3,100,000.00

25,741,463.66 23,000,000.00 24,900,000.00

25,741,463.66 23,000,000.00 24,900,000.00

33,913,784.00 34,000,000.00 35,000,000.00

33,913,784.00 34,000,000.00 35,000,000.00

65,882,111.92 63,000,000.00 63,000,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายจริง ป 

2561

ประมาณการ ป 

2562

ประมาณการ ป 

2563

งบกลาง 18,125,642.33 20,077,727.00 20,114,400.00

งบบุคลากร 20,546,783.55 22,989,020.00 22,309,060.00

งบดําเนินงาน 12,261,207.41 15,334,353.00 14,925,240.00

งบลงทุน 527,650.00 2,094,900.00 3,039,300.00

งบรายจายอื่น - 10,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,201,220.00 2,494,000.00 2,582,000.00

53,662,503.29 63,000,000.00 63,000,000.00

53,662,503.29 63,000,000.00 63,000,000.00รวม

รวมจายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย

จายจากงบประมาณ



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2  

เทศบัญญัติ 
 

 

เร่ือง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น         63,000,000.00

แผนงานการเกษตร 691,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 20,114,400

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 822,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 720,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา 14,541,100

แผนงานสาธารณสุข 3,012,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,625,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,658,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,815,000

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริหารทั่วไป

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

ดาน ยอดรวม
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7,229,800 336,500 1,915,400 9,481,700

2,215,200 0 0 2,215,200

5,014,600 336,500 1,915,400 7,266,500

3,266,000 14,000 817,000 4,097,000

737,000 4,000 165,000 906,000

1,319,000 10,000 418,000 1,747,000

510,000 0 134,000 644,000

700,000 0 100,000 800,000

30,000 0 0 30,000

30,000 0 0 30,000

30,000 0 0 30,000

30,000 0 0 30,000

20,000 0 0 20,000

20,000 0 0 20,000

10,575,800 350,500 2,732,400 13,658,700

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง)

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

                               งาน
งานบริหารทั่วไป

งานวางแผน

สถิติและ

วิชาการ

งานบริหารงาน

คลัง
รวม

     งบ

    คาครุภัณฑ

งบรายจายอื่น

    รายจายอื่น

    คาวัสดุ

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม
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942,000 942,000

942,000 942,000

853,000 853,000

118,000 118,000

535,000 535,000

200,000 200,000

20,000 20,000

20,000 20,000

1,815,000 1,815,000

991,860 6,562,100 7,553,960

991,860 6,562,100 7,553,960

452,000 4,033,140 4,485,140

10,000 5,000 15,000

285,000 2,351,330 2,636,330

152,000 1,676,810 1,828,810

5,000 0 5,000

0 250,000 250,000

0 250,000 250,000

0 2,252,000 2,252,000

0 2,252,000 2,252,000

1,443,860 13,097,240 14,541,100

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                             งาน งานปองกันภัย

ฝายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย

รวม

            งบ

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

รวม

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

รวม

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

                             งาน

            งบ

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
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1,720,900 1,720,900

1,720,900 1,720,900

992,600 992,600

268,600 268,600

644,000 644,000

80,000 80,000

18,500 18,500

18,500 18,500

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000

    เงินอุดหนุน 280,000 280,000

3,012,000 3,012,000

452,000 850,500 0 1,302,500

452,000 850,500 0 1,302,500

254,500 868,000 2,510,000 3,632,500

59,500 87,000 0 146,500

30,000 456,000 2,510,000 2,996,000

165,000 325,000 0 490,000

0 2,690,800 0 2,690,800

0 40,800 0 40,800

0 2,650,000 0 2,650,000

706,500 4,409,300 2,510,000 7,625,800

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

            งบ

                             งาน งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

รวม

            งบ

                             งาน

    คาวัสดุ

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาครุภัณฑ

รวม

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งบลงทุน
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747,000 747,000

747,000 747,000

75,000 75,000

75,000 75,000

822,000 822,000

480,000 180,000 660,000

450,000 180,000 630,000

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

0 30,000 30,000

0 30,000 30,000

510,000 210,000 720,000

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

งานสงเสริม

และสนับสนุน

ความเขมแข็ง

ชุมชน

งบบุคลากร

                             งาน

            งบ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

    คาวัสดุ

งบลงทุน

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

                             งาน

            งบ

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

รวม
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561,000 0 561,000

561,000 0 561,000

85,000 45,000 130,000

65,000 45,000 110,000

20,000 0 20,000

646,000 45,000 691,000

20,114,400 20,114,400

20,114,400 20,114,400

20,114,400 20,114,400

งบกลาง

    งบกลาง

รวม

รวม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม
                               งาน

     งบ

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

                             งาน

            งบ

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริม

การเกษตร

งานอนุรักษ

แหลงน้ําและปา

ไม

รวม
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ยอดรวม

                        13,658,700

                          1,815,000

                        14,541,100

                          3,012,000

                          7,625,800

                            822,000

                            720,000

                            691,000

                        20,114,400

                       63,000,000งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

แผนงานการเกษตร

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท

เทศบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

โดยที่เปนการสมควรตั้ง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ  2563 อาศัยอํานาจตามความ

ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด

ขอ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ 2 เทศบัญญัติ  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

เชียงใหม
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ยอดรวม

0

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่

นายอําเภอสันทราย  ปฏิบัติราชการแทน
(นายอดุลย  ฮวกนิล)

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว

เห็นชอบ

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

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

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

(นายดวงเดน  ศรีบุรี)

รวมรายจาย

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

3,216,724.10 3,376,615.70 3,996,950.01 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

109,782.30 159,017.65 315,349.65 200,000.00 50.00 % 300,000.00

265,181.00 308,058.00 372,178.00 320,000.00 25.00 % 400,000.00

0.00 2,615.00 4,240.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

3,591,687.40 3,846,306.35 4,688,717.66 4,524,000.00 4,704,000.00

6,208.00 6,887.00 7,944.30 8,000.00 0.00 % 8,000.00

28,441.90 20,879.30 13,255.20 25,000.00 -44.00 % 14,000.00

313,012.00 128,928.00 555,004.00 560,000.00 -1.79 % 550,000.00

0.00 600.00 4,800.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00

0.00 20.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

7,380.00 8,920.00 9,780.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

2,330.00 2,940.00 2,860.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

อากรการฆาสัตว

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสะสมอาหาร

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

ภาษีปาย

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

130,616.00 548,967.00 0.00 0 0.00 % 0.00

6,310.00 1,570.00 9,505.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

0.00 116,930.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 6,900.00 215,585.00 10,000.00 1900.00 % 200,000.00

1,080.00 6,440.00 4,856.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 5,000.00

170,460.00 181,140.00 155,910.00 180,000.00 -16.67 % 150,000.00

14,140.00 12,200.00 9,600.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

5,500.00 3,500.00 5,500.00 5,000.00 10.00 % 5,500.00

1,950.00 2,060.00 2,605.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

350.00 290.00 770.00 400.00 25.00 % 500.00

4,400.00 10,450.00 11,440.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

692,177.90 1,064,621.30 1,019,414.50 966,000.00 994,000.00

484,362.46 393,422.20 432,740.10 400,000.00 5.00 % 420,000.00

484,362.46 393,422.20 432,740.10 400,000.00 420,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คาปรับการผิดสัญญา

คาปรับอื่น ๆ

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว

 หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

คาใบอนุญาตอื่นๆ

คาธรรมเนียมอื่น ๆ

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย



15

15

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

7,300.00 93,500.00 32,300.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00

74,540.00 78,591.51 55,741.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

81,840.00 172,091.51 88,041.00 110,000.00 80,000.00

0.00 0.00 2,950.00 0.00 100.00 % 2,000.00

0.00 0.00 2,950.00 0.00 2,000.00

463,446.31 805,353.88 1,029,566.19 800,000.00 25.00 % 1,000,000.00

6,672,702.02 9,875,628.33 9,413,484.94 10,000,000.00 -10.00 % 9,000,000.00

3,836,757.68 3,853,039.99 4,207,120.55 4,000,000.00 5.00 % 4,200,000.00

471,056.20 561,068.96 438,811.42 600,000.00 -16.67 % 500,000.00

1,609,681.06 1,634,457.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00

3,462,437.19 3,938,850.99 6,324,113.21 4,000,000.00 25.00 % 5,000,000.00

56,589.11 66,626.40 58,604.12 50,000.00 0.00 % 50,000.00

54,747.64 50,940.49 49,299.23 50,000.00 0.00 % 50,000.00

4,453,000.00 3,363,096.00 4,220,464.00 3,500,000.00 -14.29 % 3,000,000.00

21,080,417.21 24,149,062.84 25,741,463.66 23,000,000.00 22,800,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ภาษีสุรา

ภาษีสรรพสามิต

คาภาคหลวงแร

คาภาคหลวงปโตรเลียม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

หมวดรายไดจากทุน

คาขายทอดตลาดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดจากทุน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

15,137,394.00 33,170,934.85 33,913,784.00 34,000,000.00 0.00 % 34,000,000.00

15,137,394.00 33,170,934.85 33,913,784.00 34,000,000.00 34,000,000.00

41,067,878.97 62,796,439.05 65,887,110.92 63,000,000.00 63,000,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายรบั 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    63,000,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร         จํานวน  1,898,000  บาท      

   ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง       จํานวน   1,500,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการรองรับตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  

พ.ศ. 2562 เริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        จํานวน       10,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  และตาม 

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษีท่ีไมมายื่นแบบและชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   

   ภาษีบํารุงทองท่ี        จํานวน         4,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  และตาม 

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษีท่ีไมมายื่นแบบและชําระภาษีบํารุงทองท่ี   

   ภาษีปาย         จํานวน     380,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  และตาม 

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี   

   อากรฆาสัตว         จํานวน        4,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561 และตาม 

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี   

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต     จํานวน    832,000  บาท   

   คาธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา     จํานวน       7,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมการควบคุมอาคาร      จํานวน      10,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย      จํานวน     580,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  
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   คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร  จํานวน        4,000   บาท 

   หรือสะสมอาหาร 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมปด  โปรย  ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา จํานวน           100   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร      จํานวน       10,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย      จํานวน         3,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวากับสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ        จํานวน        10,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     จํานวน         5,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาปรับการผิดสัญญา        จํานวน        10,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาปรับอ่ืน ๆ         จํานวน          5,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือขยะมูลฝอย   จํานวน          5,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับสถิติรายรบัจริง ป 2561 

   คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย    จํานวน          5,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับสถิติรายรับจริง ป 2561 

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน      150,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว จํานวน        10,000   บาท 

   หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน      จํานวน          5,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จํานวน          2,500   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  
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   คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง   จํานวน          400   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ        จํานวน      10,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       จํานวน    300,000  บาท       

   ดอกเบ้ีย         จํานวน     300,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        จํานวน      60,000  บาท       

   คาขายแบบแปลน        จํานวน         5,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ        จํานวน       55,000   บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

หมวดรายไดจากทุน        จํานวน      10,000  บาท       

   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน       จํานวน       10,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร        จํานวน  24,900,000  บาท       

   ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน     จํานวน     1,000,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ     จํานวน     9,500,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561   

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ     จํานวน    4,000,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จํานวน      400,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   ภาษีสรรพสามิต        จํานวน    5,700,000  บาท 

     คําคําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561   

   คาภาคหลวงแร        จํานวน       50,000  บาท 
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     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาภาคหลวงปโตรเลียม       จํานวน        50,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จํานวน     4,200,000 บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาสถิติรายรับจริง ป 2561  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        จํานวน  35,000,000  บาท       

   เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน   35,000,000  บาท 

     คําชี้แจง ประมาณการไวโดยเทียบเคียงขอมูลรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา   

และขอมูลรายรับจริงท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขอมูล  ณ วันท่ี 31 

เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว  3886  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอม 

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รายงานประมาณการรายจาย 
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

695,520 725,760 725,760 260,760 131.94 % 604,800

120,000 180,000 180,000 57,000 163.16 % 150,000

120,000 180,000 180,000 57,000 163.16 % 150,000

198,720 207,360 207,360 65,360 164.38 % 172,800

1,490,400 1,555,200 1,555,200 1,555,200 -26.85 % 1,137,600

2,624,640 2,848,320 2,848,320 1,995,320 2,215,200

3,090,020.87 3,225,600 3,286,540 3,590,000 6.63 % 3,828,000

79,800 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

190,800 204,000 190,000 201,500 0 % 201,500

830,300 832,440 800,063 830,000 -1.57 % 817,000

95,240 86,400 72,921 65,000 29.38 % 84,100

4,286,160.87 4,432,440 4,433,524 4,770,500 5,014,600

รายงานประมาณการรายจาย

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
6,910,800.87 7,280,760 7,281,844 6,765,820 7,229,800

55,300 0 3,000 10,000 4,500 % 460,000

5,562.5 6,875 5,250 10,000 0 % 10,000

204,000 174,000 165,500 200,000 25 % 250,000

32,490 26,600 27,050 29,800 -42.95 % 17,000

297,352.5 207,475 200,800 249,800 737,000

349,907 1,505,599.8 384,284.9 0 0 % 0

0 0 0 20,000 50 % 30,000

0 0 0 565,000 -31.15 % 389,000

0 0 0 50,000 0 % 50,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

31,240 44,421 12,500 50,000 0 % 50,000

54,940 81,326 0 0 0 % 0

0 0 56,222         100,000 50 %         150,000

0 0 2,000 5,000 100 % 10,000คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาธรรมเนียมตาง ๆ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 15,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 10,000

0 0 0 100,000 450 % 550,000

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 0 20,000 0 % 20,000

0 0 14,450 0 0 % 0

49,341.8 47,745 14,650 30,000 0 % 30,000

485,428.8 1,679,091.8 484,106.9 985,000 1,319,000

92,320 106,440 92,174 100,000 0 % 100,000

0 2,270 650 5,000 0 % 5,000

56,721 21,479 38,264 50,000 0 % 50,000

1,741 0 310 5,000 0 % 5,000

0 0 980 30,000 0 % 30,000

171,536.54 196,203.3 198,246.7 250,000 0 % 250,000

0 0 0 20,000 0 % 20,000

35,790 42,350 19,000 50,000 0 % 50,000

358,108.54 368,742.3 349,624.7 510,000 510,000

วัสดุคอมพิวเตอร

รวมคาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  "การปองกันและประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต"  

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

425,101.56 464,798.53 443,073.88 450,000 11.11 % 500,000

50,477.66 36,544.79 26,200.44 50,000 0 % 50,000

0 0 0 5,000 -100 % 0

141,197.2 137,163.3 140,767.24 150,000 0 % 150,000

616,776.42 638,506.62 610,041.56 655,000 700,000

1,757,666.26 2,893,815.72 1,644,573.16 2,399,800 3,266,000

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 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้นแบบสามขาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัรว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงาน  ของงานทะเบียนราษฎร  

สํานักปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงของงานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  ของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน  1  ตัว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  (โตะพับอเนกประสงค)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

0 0 3,500 0 0 % 0

0 0 5,000 0 0 % 0

0 0 32,100 0 0 % 0

0 0 7,500 0 0 % 0

0 0 8,560 0 0 % 0

30,600 0 0 0 0 % 0

0 6,300 0 0 0 % 0

5,900 0 0 0 0 % 0

0 0 3,150 0 0 % 0

300 0 0 0 0 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

45,700 78,950 66,810 30,000 30,000รวมคาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED  ขาวดํา (18 หนา/

นาท)ี ของงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องโทรสาร  แบบใชกระดาษธรรมดา) ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (ตูเหล็ก 2 บาน ของสํานักปลัดเทศบาล) ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (โตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจกของงานทะเบียนราษฎร  

สํานักปลัดเทศบาล)  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงานของงานนิติการ  สํานัก

ปลัดเทศบาล)  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้สําหรับประธานนั่งประชุม)  ของเทศบาลตําบลเจดีย แม

ครัว
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
45,700 78,950 66,810 30,000 30,000

0 0 0 10,000 200 % 30,000

0 0 0 10,000 30,000

0 0 0 10,000 30,000

0 0 20,000 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 20,000

0 0 0 20,000 -100 % 0

90,000 0 60,000 0 0 % 0

90,000 0 80,000 20,000 20,000

90,000 0 80,000 20,000 20,000

8,804,167.13 10,253,525.72 9,073,227.16 9,225,620 10,575,800

งบบุคลากร

รวมงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดําเนินตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายหลวงตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสันทราย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมรายจายอื่น

รวมงบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รวมงบลงทุน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

254,718.33 268,740 285,360 310,000 8.55 % 336,500

254,718.33 268,740 285,360 310,000 336,500

254,718.33 268,740 285,360 310,000 336,500

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

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

6,200 0 0 0 0 % 0

0 2,750 0 0 0 % 0

0 0 2,000 30,000 -66.67 % 10,000

6,200 2,750 2,000 30,000 10,000

6,200 6,750 6,000 34,000 14,000

260,918.33 275,490 291,360 344,000 350,500

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
1,269,212.7 1,436,990 1,523,460 1,907,000 -16.83 % 1,586,000

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

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

112,800 118,440 124,440 131,000 3.05 % 135,000

24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

1,561,364.31 1,749,830 1,842,300 2,232,400 1,915,400

1,561,364.31 1,749,830 1,842,300 2,232,400 1,915,400

86,880.65 108,000 113,000 132,000 18.18 % 156,000

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

92,980.65 116,400 121,400 141,000 165,000

168,400 177,691.94 153,549 0 0 % 0

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 0 223,000 51.57 % 338,000

0 0 0 1,000 1,900 % 20,000

25,363 19,470 27,497 50,000 -40 % 30,000

0 511,311 301,275 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

คาธรรมเนียมตาง ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาโฆษณาและเผยแพร

คาจางเหมาบริการ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคาตอบแทน

คาตอบแทน

คาเชาบาน

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

0 0 0 350,000 -100 % 0

2,430 4,260 1,500 10,000 100 % 20,000

196,193 712,732.94 483,821 644,000 418,000

57,751.05 39,688 51,491 60,000 0 % 60,000

0 0 0 2,000 0 % 2,000

0 0 0 2,000 0 % 2,000

1,790.8 2,096.7 1,894.5 10,000 0 % 10,000

0 0 0 4,000 150 % 10,000

37,490 44,720 38,810 50,000 0 % 50,000

97,031.85 86,504.7 92,195.5 128,000 134,000

10,511 56,761 36,391 50,000 100 % 100,000

10,511 56,761 36,391 50,000 100,000

396,716.5 972,398.64 733,807.5 963,000 817,000

คาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

คาบริการไปรษณีย

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รวมคาใชสอย

คาวัสดุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและปรับปรุงฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินและการสํารวจเพื่อใหสอดรับและเปนการเตรียมความพรอมเขาสูพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางและการประยุกตใชงานแผนที่เพื่องานตามภารกิจของ อปท. ใหสอดรับ

กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

0 0 3,500 0 0 % 0

0 0 7,500 0 0 % 0

0 0 0 27,500 -100 % 0

0 0 26,750 0 0 % 0

0 132,000 0 0 0 % 0

0 9,500 0 0 0 % 0

15,300 0 0 0 0 % 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 0 4,400 0 0 % 0

0 4,500 0 0 0 % 0

21,800 205,690 42,150 27,500 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA

รวมคาครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล

เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800 VA  จํานวน  2  เครื่อง

คาจัดซื้อแสกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไมนอยกวา  18.5 นิ้ว)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง

เครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก

ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลังเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  (ตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลัง) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงาน ของงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตัว

คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก

ครุภัณฑสํานักงาน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
21,800 205,690 42,150 27,500 0

25,000 17,500 0 0 0 % 0

25,000 17,500 0 0 0

25,000 17,500 0 0 0

2,004,880.81 2,945,418.64 2,618,257.5 3,222,900 2,732,400

11,069,966.27 13,474,434.36 11,982,844.66 12,792,520 13,658,700

350,180 354,900 372,180 395,000 6.33 % 420,000

476,975 432,000 575,128 581,800 -22.65 % 450,000

53,025 48,000 63,902 72,000 0 % 72,000

880,180 834,900 1,011,210 1,048,800 942,000

880,180 834,900 1,011,210 1,048,800 942,000

0 0 39,000 50,000 20 % 60,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 10,000 0 % 10,000

36,000 36,000 36,000 42,200 13.74 % 48,000

36,000 36,000 75,000 102,200 118,000

235,000 272,547.91 145,143 0 0 % 0

0 0 0 240,000 27.08 % 305,000

0 0 0 5,000 0 % 5,000

80,590 16,700 0 20,000 50 % 30,000

136,500 78,925 0 200,000 -100 % 0

0 8,800 9,050 15,000 0 % 15,000

0 0 0 0 100 % 5,000

0 13,600 600 20,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 5,000

0 2,592 0 0 0 % 0

1,700 0 0 0 0 % 0

0 0 28,010 0 100 % 30,000

0 26,330 0 0 0 % 0

0 7,103.7 7,850 10,000 0 % 10,000

94,725 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาในพื้นที่

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  ประจําป 2560

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2559

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาธรรมเนียมตาง ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 27,650 15,000 100 % 30,000

0 29,112 0 0 0 % 0

15,000 0 0 0 0 % 0

0 0 3,214.79 0 0 % 0

61,065.12 62,932.91 40,587.51 170,000 -41.18 % 100,000

624,580.12 518,643.52 262,105.3 695,000 535,000

4,500 0 0 5,000 0 % 5,000

0 9,000 38,317 55,000 9.09 % 60,000

0 9,824 14,000 30,000 0 % 30,000

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

0 0 0 5,000 0 % 5,000

0 0 0 40,000 25 % 50,000

87,000 47,824 52,317 185,000 200,000

747,580.12 602,467.52 389,422.3 982,200 853,000

0 17,000 0 0 0 % 0

0 34,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือนโรงเรียน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

วัสดุเครื่องดับเพลิง

รวมคาวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา  ประจําป 2560
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

0 52,000 0 0 0 % 0

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

0 103,000 0 30,000 20,000

0 103,000 0 30,000 20,000

1,627,760.12 1,540,367.52 1,400,632.3 2,061,000 1,815,000

1,627,760.12 1,540,367.52 1,400,632.3 2,061,000 1,815,000

927,220 950,340 1,015,080 1,250,000 -25.45 % 931,860

51,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

7,000 0 0 0 0 % 0

985,220 1,010,340 1,075,080 1,310,000 991,860

985,220 1,010,340 1,075,080 1,310,000 991,860

0 0 0 2,000 0 % 2,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 3,000 0 % 3,000

36,000 36,000 36,000 26,000 -100 % 0

0 0 0 5,000 0 % 5,000

36,000 36,000 36,000 36,000 10,000

114,557 136,981.97 136,803.5 0 0 % 0

0 0 0 100,000 -48 % 52,000

0 0 0 50,000 0 % 50,000

0 0 0 3,000 0 % 3,000

54,280 8,640 10,223 30,000 0 % 30,000

94,525 0 98,575 100,000 20 % 120,000

0 0 0 0 100 % 5,000

0 0 0 0 100 % 5,000

3,190 1,350 4,800 20,000 0 % 20,000

266,552 146,971.97 250,401.5 303,000 285,000

78,945 58,320 78,370 85,000 0 % 85,000

9,875 900 13,965 10,000 0 % 10,000วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

คาธรรมเนียมตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจางเหมาบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
4,678.5 0 0 5,000 0 % 5,000

2,798 9,265 13,570 30,000 -33.33 % 20,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

26,530 30,000 38,370 30,000 0 % 30,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

122,826.5 98,485 144,275 162,000 152,000

0 0 0 1,000 -100 % 0

0 0 0 5,000 0 % 5,000

0 0 0 6,000 5,000

425,378.5 281,456.97 430,676.5 507,000 452,000

0 0 5,350 0 0 % 0

0 0 15,800 0 0 % 0

9,500 0 0 0 0 % 0

9,500 0 21,150 0 0

9,500 0 21,150 0 0รวมงบลงทุน

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

รวมคาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมคาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุอื่น

วัสดุกอสราง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุงานบานงานครัว
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

0 0 0 30,000 -100 % 0

0 0 0 30,000 0

0 0 0 30,000 0

1,420,098.5 1,291,796.97 1,526,906.5 1,847,000 1,443,860

714,600 2,911,591.66 3,224,150 3,702,000 8.05 % 4,000,000

0 0 0 51,200 31.25 % 67,200

0 0 35,000 151,200 27.78 % 193,200

513,780 1,775,603.93 1,869,538.8 2,149,500 2.61 % 2,205,700

36,000 188,265 140,933.4 120,500 -20.33 % 96,000

1,264,380 4,875,460.59 5,269,622.2 6,174,400 6,562,100

1,264,380 4,875,460.59 5,269,622.2 6,174,400 6,562,100

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เงินประจําตําแหนง

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

อุดหนุนงบประมาณใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายตามโครงการจัดมหกรรมไมดอกไม

ประดับ ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2562

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 1,600 212.5 % 5,000

0 12,330 22,910 30,000 -100 % 0

0 12,330 22,910 31,600 5,000

237,304 230,676.94 244,900 0 0 % 0

0 0 0 250,000 -38.4 % 154,000

0 0 0 3,000 0 % 3,000

0 0 6,000 0 0 % 0

0 0 50,000 30,000 0 % 30,000

0 0 2,000 0 0 % 0

0 0 0 294,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 303,800

0 0 0 5,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 5,000

0 0 280,600 0 0 % 0

0 0 0 105,400 0 % 105,400

0 0 5,000 0 0 % 0

1.4 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1.4 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

1.2 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.2 โครงการอบมรมฟนสวยยิ้มใสของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.2 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

- คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  แยกดังนี้

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

คาธรรมเนียมตางๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 98,600 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 80,000

30,587 0 0 0 0 % 0

1,026,800 0 0 0 0 % 0

0 0 100,000 100,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 100,000

0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

0 0 0 960,000 -20.42 % 764,000

0 0 0 20,000 0 % 20,000

0 0 866,800 0 0 % 0

0 0 0 9,600 0 % 9,600

0 0 20,000 0 0 % 0

2.5 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

2.5 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

2.4 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว

2.4 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

2.3 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเลกเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนาเด็๋กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1.5 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1.5 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 9,600 0 0 % 0

0 0 0 15,000 0 % 15,000

0 0 0 0 100 % 324,700

0 0 0 391,000 -100 % 0

0 0 15,000 0 0 % 0

0 0 0 46,000 -16.96 % 38,200

0 0 0 46,000 -16.96 % 38,200

0 0 0 69,000 -16.96 % 57,300

0 0 0 98,900 -16.96 % 82,130

0 0 366,250 0 0 % 0

0 0 0 15,000 0 % 15,000

0 0 42,800 0 0 % 0

0 0 43,760 0 0 % 0

0 0 64,125 0 0 % 0

0 0 92,836 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 60,000

0 0 62,713 76,000 0 % 76,000
3. คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2.8.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2.9 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.8.3 คาอุปกรณการเรียน

2.8.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

2.8 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.8.2 คาหนังสือเรียน

2.7.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.8 คาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนุบาลจนจบการศกษา ขนพนฐาน  จานวนรวม  

594,300  บาท

2.8.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

2.7.3 คาอุปกรณการเรียน

2.7.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

2.7 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

2.7.2 คาหนังสือเรียน

2.7 คาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนุบาลจนจบการศกษา ขนพนฐาน  จานวนรวม 

540,530  บาท

2.7.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)2.7 คาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนุบาลจนจบการศกษา ขนพนฐาน  จานวนรวม 

650,900  บาท

2.7.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

2.6 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

2.6 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

563,779 0 0 0 0 % 0

49,172 0 0 0 0 % 0

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 8,285 20,000 0 % 20,000

1,917,072 2,704,472.94 2,429,269 2,603,900 2,351,330

24,755 20,000 23,924.05 41,190 0 % 41,190

29,700 0 29,980 30,000 33.33 % 40,000

1,267,076.06 1,330,023.26 1,309,725.04 1,592,363 -1.81 % 1,563,620

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 0 1,000 0 % 1,000

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

0 0 0 1,000 0 % 1,000

1,321,531.06 1,357,123.26 1,363,629.09 1,695,553 1,676,810

3,238,603.06 4,073,926.2 3,815,808.09 4,331,053 4,033,140

รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุอื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุงานบานงานครัว

คาอาหารเสริม (นม)

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

 ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

 ใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

4.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

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 5,200 0 0 % 0

61,480 24,975 5,200 0 0

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

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

273,783 211,875 255,200 250,000 250,000

1,774,000 1,904,000 2,121,220 0 0 % 0

0 0 0 1,664,000 3.61 % 1,724,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเจดียแมครัว

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมคาครุภัณฑ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

คาจัดหาพัดลมติดผนัง

คาจัดหาพัดลมติดเพดาน

คาจัดหาตูเก็บเอกสาร 2 บาน (มี มอก.)

คาจัดหาโตะทํางานระดับ 1 - 2

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดหาเกาอี้สํานักงาน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 500,000 5.6 % 528,000

1,774,000 1,904,000 2,121,220 2,164,000 2,252,000

1,774,000 1,904,000 2,121,220 2,164,000 2,252,000

6,550,766.06 11,065,261.79 11,461,850.29 12,919,453 13,097,240

7,970,864.56 12,357,058.76 12,988,756.79 14,766,453 14,541,100

1,063,496 1,003,320 1,058,443.97 1,140,000 6.14 % 1,210,000

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

56,700 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

335,720 337,800 347,040 360,000 1.25 % 364,500

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

1,507,116 1,487,520 1,551,883.97 1,646,400 1,720,900

1,507,116 1,487,520 1,551,883.97 1,646,400 1,720,900

0 0 0 0 100 % 144,000

60,600 61,200 75,000 104,000 7.31 % 111,600

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานแมแฝก

รวมเงินอุดหนุน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 1,650 2,400 5,000 160 % 13,000

60,600 62,850 77,400 109,000 268,600

135,000 129,580.43 78,000 0 0 % 0

0 0 0 272,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 154,000

6,050 17,656 14,993.88 49,000 -48.98 % 25,000

0 14,540 0 0 0 % 0

0 0 14,135 0 0 % 0

8,161 0 0 0 0 % 0

0 16,319 21,519 30,000 -100 % 0

35,000 0 0 0 0 % 0

0 0 53,689 0 0 % 0

19,344 0 0 0 0 % 0

0 9,576 0 0 0 % 0

0 19,860 16,664 0 0 % 0

0 0 97,519.8 0 0 % 0

โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  และโรคอุบัติซ้ํา

โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

โครงการเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา

โครงการเฝาระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย  ปราศจากสารปนเปอน

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถานประกอบการจําหนายอาหาร ตามเกณฑอาหาร

สะอาด รสชาติอรอย

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถานประกอบการจําหนายอาหารตามเกณฑอาหาร

สะอาด  รสชาติอรอย

โครงการ  to  be number one

โครงการ to be number one

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมคาตอบแทน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 29,006 0 0 100 % 45,000

14,900 0 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 30,000

0 0 19,770 0 0 % 0

0 43,112 0 0 0 % 0

17,367 0 35,440 160,000 -37.5 % 100,000

0 0 0 0 100 % 30,000

0 0 16,920 30,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 100,000

0 0 1,300 75,000 -100 % 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 11,085 0 0 % 0

0 1,550 0 0 0 % 0

0 14,650 0 0 0 % 0

0 0 0 125,000 -4 % 120000

0 0 0 0 100 % 30,000โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพกับชุมชน

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ําในชุมชน

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอในชุมชน

โครงการรณรงคงดการเผาและปญหาหมอกควัน

โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตนภายในครัวเรือน

โครงการรณรงคคักแยกขยะในชุมชน

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

โครงการรณรงคแกไขปญหาไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคเอดส  และการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน

โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
9,850 0 14,690.43 10,000 0 % 10,000

316,817.3 370,083.33 395,726.11 751,000 644,000

28,705 10,147 16,660 20,000 0 % 20,000

182,977 257,600 389,482 102,000 -100 % 0

6,201.6 0 0 0 0 % 0

0 0 0 10,000 200 % 30,000

0 0 4,200 0 0 % 0

29,100 24,750 11,750 30,000 0 % 30,000

246,983.6 292,497 422,092 162,000 80,000

624,400.9 725,430.33 895,218.11 1,022,000 992,600

0 0 10,500 0 0 % 0

13,000 0 0 0 0 % 0

0 70,000 0 70,000 -100 % 0
คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low Volume cold fog 

generator) จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับงานสํานักงาน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุสํานักงาน

วัสดุงานบานงานครัว

รวมคาใชสอย

คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 0 100 % 18,500

20,500 0 0 0 0 % 0

4,200 0 0 0 0 % 0

0 3,980 0 0 0 % 0

0 0 2,300 0 0 % 0

0 0 15,800 0 0 % 0

37,700 73,980 28,600 70,000 18,500

37,700 73,980 28,600 70,000 18,500

105,000 0 0 0 0 % 0

0 0 0 280,000 0 % 280,000

105,000 0 0 280,000 280,000

105,000 0 0 280,000 280,000

2,274,216.9 2,286,930.33 2,475,702.08 3,018,400 3,012,000

2,274,216.9 2,286,930.33 2,475,702.08 3,018,400 3,012,000รวมแผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว)  ของกองสาธารณสุข  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวน 1 เครื่อง

รวมคาครุภัณฑ

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน  2  เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตุบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน  1  เครื่อง

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

383,385.81 342,840 359,400 390,000 5.13 % 410,000

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

425,385.81 384,840 401,400 432,000 452,000

425,385.81 384,840 401,400 432,000 452,000

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 0 16,483 42,000 0 % 42,000

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

13,465 7,400 23,883 59,500 59,500

0 8,730 0 0 0 % 0

0 0 0 10,000 0 % 10,000

600 5,140 7,800 20,000 0 % 20,000

600 13,870 7,800 30,000 30,000รวมคาใชสอย

คาวัสดุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมตางๆ

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินประจําตําแหนง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
18,735 24,369 27,397 30,000 0 % 30,000

0 0 0 40,000 0 % 40,000

23,921.3 24,792.3 21,029.5 70,000 0 % 70,000

25,640 14,560 19,560 20,000 0 % 20,000

0 0 240,000 0 0 % 0

0 0 0 5,000 -100 % 0

0 0 0 5,000 0 % 5,000

68,296.3 63,721.3 307,986.5 170,000 165,000

82,361.3 84,991.3 339,669.5 259,500 254,500

0 0 5,490 0 0 % 0

0 0 0 21,000 -100 % 0

0 0 0 5,800 -100 % 0

0 0 5,490 26,800 0

0 0 5,490 26,800 0

507,747.11 469,831.3 746,559.5 718,300 706,500รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

รวมคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน

โครงการจดซอครุภณฑคอมพวเตอร การจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบุก 

สําหรับใชในงานของกองชาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  1  ชดโครงการจดซอครุภณฑคอมพวเตอร การจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 1 kVA 

สําหรับใชในงานของกองชาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  1  ชด

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน

วัสดุอื่น

รวมคาวัสดุ

วัสดุสนาม

วัสดุสํารวจ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุสํานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

435,365.48 484,140 514,668.38 555,000 5.95 % 588,000

277,508.33 142,340 121,133 300,000 -20.67 % 238,000

43,417.5 17,080 18,802 35,000 -30 % 24,500

756,291.31 643,560 654,603.38 890,000 850,500

756,291.31 643,560 654,603.38 890,000 850,500

0 0 0 5,000 0 % 5,000

39,000 36,000 36,000 72,000 0 % 72,000

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

40,760 40,100 40,000 87,000 87,000

436,694 501,583.88 513,880 0 0 % 0

0 0 0 600,000 -40.67 % 356,000

59,381.5 29,669.85 46,429.11 100,000 0 % 100,000

496,075.5 531,253.73 560,309.11 700,000 456,000

75,640 95,789 125,550 120,000 0 % 120,000

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
21,000 10,469 78,294 75,000 166.67 % 200,000

0 0 0 0 100 % 5,000

96,640 106,258 203,844 195,000 325,000

633,475.5 677,611.73 804,153.11 982,000 868,000

0 0 7,000 0 0 % 0

0 0 17,500 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 4,900

0 0 0 0 100 % 5,200

0 0 0 97,000 -100 % 0

22,300 0 0 0 0 % 0

9,500 0 0 0 0 % 0

2,950 0 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 700

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800  VA จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) สาหรบกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง การจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  สําหรับใชใน

งานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน  1  ชุด

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา

คาจัดซื้อเลื่อยโซ ชนิดเครื่องยนต

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง  (เครื่องตบดิน)

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  (เกาอี้ทํางาน)

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

วัสดุกอสราง

วัสดุสํารวจ
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

0 0 3,950 0 0 % 0

0 39,162 0 0 0 % 0

0 0 0 30,000 0 % 30,000

34,750 39,162 28,450 127,000 40,800

0 0 0 0 100 % 96,000

0 0 0 0 100 % 99,000

0 0 0 320,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 749,000

0 0 0 0 100 % 556,000

0 455,000 0 0 0 % 0

0 0 0 262,000 -100 % 0

0 0 0 421,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (over-lay)  บานกลางพัฒนา  หมูที่  9

  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (over-lay)  บานเจดียแมครัว  หมูที่  

3  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  12

โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานแมใส  ธงทอง  บานแพะแมแฝกใหม  หมูที่  

10  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมูที่  7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  2  หมูที่  11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานนางดี - นางธวัลรัตน  หมูที่  11

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รวมคาครุภัณฑ

โครงการจดซอชุดฉากหลงเวท (นงราน) และอุปกรณของเทศบาลตาบลเจดยแมครว

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑอื่น
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 0 100 % 650,000

0 0 0 300,000 66.67 % 500,000

0 123,000 0 0 0 % 0

0 0 0 200,000 -100 % 0

0 578,000 0 1,503,600 2,650,000

34,750 617,162 28,450 1,630,600 2,690,800

1,424,516.81 1,938,333.73 1,487,206.49 3,502,600 4,409,300

2,279,515.75 2,656,279.4 2,683,849.14 0 0 % 0

0 0 0 3,000,000 -16.33 % 2,510,000

2,279,515.75 2,656,279.4 2,683,849.14 3,000,000 2,510,000

2,279,515.75 2,656,279.4 2,683,849.14 3,000,000 2,510,000

2,279,515.75 2,656,279.4 2,683,849.14 3,000,000 2,510,000

4,211,779.67 5,064,444.43 4,917,615.13 7,220,900 7,625,800

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงานทจายใหแกเอกชน นตบุคคลหรอบุคคลภายนอกเพอใหไดมาซง

สิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการเปลี่ยนและปรับปรุงระบบประปาน้ําบาดาลบนดอย  หมูที่  6

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

443,640 445,620 465,600 490,000 6.73 % 523,000

200,760 200,640 208,680 220,000 1.82 % 224,000

644,400 646,260 674,280 710,000 747,000

644,400 646,260 674,280 710,000 747,000

9,968 0 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 20,000

0 30,830 0 60,000 -66.67 % 20,000

39,000 34,655 29,650 65,000 -69.23 % 20,000

11,300 13,625 12,700 15,000 0 % 15,000

60,268 79,110 42,350 140,000 75,000

60,268 79,110 42,350 140,000 75,000

10,000 0 0 0 0 % 0

10,000 0 0 0 0

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม

โครงการจัดงานสงเสริมผลิตภัณฑสินคาทองถิ่นของดีตําบลแมแฝกใหม

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อเสริมสรางการพัฒนาชุมชนของตนเองดวยใจรัก ประจําป 2559

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
10,000 0 0 0 0

714,668 725,370 716,630 850,000 822,000

714,668 725,370 716,630 850,000 822,000

0 189,768 0 0 0 % 0

327,390 0 0 0 0 % 0

0 0 144,999 400,000 0 % 400,000

65,690 0 0 100,000 -50 % 50,000

0 0 0 50,000 -100 % 0

393,080 189,768 144,999 550,000 450,000

15,120 10,140 9,600 30,000 0 % 30,000

15,120 10,140 9,600 30,000 30,000

408,200 199,908 154,599 580,000 480,000

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

คาวัสดุ

วัสดุกีฬา

โครงการสงเสรมสนบสนุนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลเจดยแมครว

รวมคาใชสอย

โครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลแมแฝกใหม

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)

5,981 18,800 79,800 30,000 0 % 30,000

5,981 18,800 79,800 30,000 30,000

5,981 18,800 79,800 30,000 30,000

414,181 218,708 234,399 610,000 510,000

0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

0 39,805 39,836 40,000 -25 % 30,000

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 49,500 0 0 % 0

58,585 0 0 0 0 % 0

0 0 79,570 80,000 12.5 % 90,000

0 39,350 0 0 0 % 0

7,000 7,300 6,300 10,000 0 % 10,000

โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดง

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปใหมเมือง

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปใหมเมือง

โครงการสงเสริม  ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ปใหมเมือง

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี  เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลงเรียนรูในชุมชน

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย ปาเวณียี่เปง

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 20,000 0 0 0 % 0

95,585 221,275 175,206 190,000 180,000

95,585 221,275 175,206 190,000 180,000

30,000 0 0 0 0 % 0

0 0 0 0 100 % 30,000

70,000 0 0 0 0 % 0

50,000 0 0 0 0 % 0

150,000 0 0 0 30,000

150,000 0 0 0 30,000

245,585 221,275 175,206 190,000 210,000

659,766 439,983 409,605 800,000 720,000

280,117.39 285,360 302,640 330,000 6.06 % 350,000

180,000 189,000 196,560 210,000 0.48 % 211,000คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมเงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายตามโครงการจัดมหกรรมไมดอกไม

ประดับ ครั้งที่ 44 พ.ศ. 2563

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น

รวมคาใชสอย
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
460,117.39 474,360 499,200 540,000 561,000

460,117.39 474,360 499,200 540,000 561,000

20,610 0 0 0 0 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 0 20,000 -100 % 0

0 68,400 0 0 0 % 0

0 0 80,000 0 0 % 0

0 3,780 0 25,000 -80 % 5,000

0 0 18,025 0 0 % 0

0 0 20,000 0 0 % 0

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

0 22,200 0 0 100 % 20,000

0 11,590 0 0 0 % 0

0 0 8,275 30,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 10,000โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตร

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลแมแฝกใหม

โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ

โครงการฝกอบรมการกําจัดศัตรูพืช

โครงการฝกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน

โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม

โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม

โครงการเกษตรผสมผสาน

โครงการงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม

คาโครงการของศูนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจาตาบลแมแฝกใหม 

แยกดังนี้
โครงการการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
0 0 0 0 100 % 20,000

20,610 105,970 126,300 125,000 65,000

16,465 37,478 11,575 20,000 0 % 20,000

16,465 37,478 11,575 20,000 20,000

37,075 143,448 137,875 145,000 85,000

497,192.39 617,808 637,075 685,000 646,000

39,900 43,055 8,000 30,000 50 % 45,000

39,900 43,055 8,000 30,000 45,000

39,900 43,055 8,000 30,000 45,000

39,900 43,055 8,000 30,000 45,000

537,092.39 660,863 645,075 715,000 691,000

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

รวมคาใชสอย

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานสงเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร

รวมคาวัสดุ

รวมคาใชสอย

คาวัสดุ

โครงการอบรมเรื่องการจัดการดิน ธาตุอาหาร โรคและแมลงในการปลูกพืช
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ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง 

(%)
2,107,200.94 2,429,622.46 2,466,511.13 2,612,000 1.3 % 2,646,000

671,673.08 594,527.86 516,209.29 509,500 -17.37 % 421,000

156,121 216,318 223,418 240,000 0 % 240,000

0 0 0 10,000 0 % 10,000

0 10,830,900 11,447,300 12,600,000 0 % 12,600,000

0 2,418,400 2,445,600 2,880,000 0 % 2,880,000

197,000 190,500 186,500 204,000 0 % 204,000

42,920 0 0 890,727 -66.32 % 300,000

231,039.08 241,985.97 243,303.91 0 0 % 0

0 0 0 249,500 1.56 % 253,400

490,800 560,000 596,800 580,000 -3.45 % 560,000

3,896,754.1 17,482,254.29 18,125,642.33 20,775,727 20,114,400

3,896,754.1 17,482,254.29 18,125,642.33 20,775,727 20,114,400

3,896,754.1 17,482,254.29 18,125,642.33 20,775,727 20,114,400

3,896,754.1 17,482,254.29 18,125,642.33 20,775,727 20,114,400

32,962,868.01 54,031,705.69 53,662,503.29 63,000,000 63,000,000รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

สํารองจาย

รายจายตามขอผูกพัน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

คาชําระดอกเบี้ย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

คาชําระหนี้เงินตน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจาย 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  63,000,000  บาท   จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานท่ัวไป  รวม 10,575,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,229,800 บาท 

 
 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,215,200 บาท 

 
 

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 604,800 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน นายก/รองนายก ไดแก 

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800 บาท คํานวณตั้งจายไว   

ไมเกิน 12 เดือน   

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 อัตรา  อัตราเดือนละ 15,840  

บาท  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 

และประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2557  

   

  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก     จํานวน 150,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก ไดแก 

1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท  

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 อัตรา  

อัตราเดือนละ  4,500 บาท คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ

ประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

เทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก  ไดแก 

1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000  บาท  

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ  

4,500 บาท  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ

ประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

เทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

 

 

 

  
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี จํานวน 172,800 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ไดแก 

1. คาตอบแทนเลขานุการอัตราเดือนละ 10,080 บาท คํานวณตั้งจายไว

ไมเกิน 12 เดือน  

2. คาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  7,200 บาท 

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ

ประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

เทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

 

 

 

  
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,137,600 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก 

1.  คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ  15,840  บาท 

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

2.  คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท 

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

3.  คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 

10,080 บาท คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ

ประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

เทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝายประจํา) จํานวน 5,014,600 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,828,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงานเทศบาล    

   

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 10 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559   

 

 

 

  
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท 

   

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  ผูมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยู 

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/      

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 201,500 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  

หัวหนาสํานักปลัด  หัวหนาฝาย  ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 

5 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/   

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 817,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 

อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/   

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,100 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา ตามหลักเกณฑการใหพนักงาน

เทศบาล  ลูกจาง  และพนักจางของเทศบาล  ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/   

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 3,266,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 737,000 บาท 

  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จํานวน 460,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง  เชน คาตอบแทน คาเบี้ย

ประชุม คาสมนาคุณ  คาพาหนะ คาใชสถานท่ี แกคณะกรรมการคัดเลือก

พนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบคัดเลือกแก

คณะกรรมการ ขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ

สอบ คัด เลื อกห รือสอบ เปลี่ ย นสายงาน  ตลอดจนค าตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน และคาใชจายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ  

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  ประกอบดวย   

1. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

2. กรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

3. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

4. นายอําเภอ/ นายทะเบียนอําเภอ/ นายทะเบียนทองถ่ิน 

5. คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีไดรับการแตงตั้งหรือ

มอบหมายใหเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานของผู อํานวยการการ

เลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หรือคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลเจดียแมครัว หรือคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัด 

6. เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง โดยมีจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542, 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ

ลูกจ างขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  พ .ศ . 2555 ,  ระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ ท่ี  2) พ.ศ. 2558 , หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561,

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  

0808.2/ว  3886  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2562 
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คาเบ้ียประชุม จํานวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการ

ประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ  และคาเบี้ยประชุม

อ่ืน ๆ  ท่ีสามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้  

-  เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิน เดือน  เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

 

 

 

  คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซ้ือบาน ของพนักงานเทศบาล ในสวนของ

สํานักปลัดเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบาน  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบ านของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

 

 

 

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงาน

เทศบาล  ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด      

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

 

 

 

  
คาใชสอย รวม 1,319,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   
คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ กิจการของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ 

วารสาร ปายไวนิล ตลอดจนงานดานประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจการ

ของเทศบาล ผานสถานีวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0476        

ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2562 
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายในสวนของ

สํานักปลัดเทศบาล และเพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมศาลและคาธรรมเนียม

ตาง ๆ ท่ีตองจายหนวยงานอ่ืนตามระเบียบ 

 

 

 

   
คาเบ้ียประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนตบรรทุกน้ํ า

เอนกประสงค ฯลฯ  

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2633 ลงวันท่ี 

14 สิงหาคม 2552 

 

 

 

   
คาจางเหมาบริการ จํานวน 389,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจางเหมา เพ่ือใหผูรับจางทํางาน

อยางหนึ่งอยางใด โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ 

ไดแก คาขนสงและคาจัดสงแบบพิมพงานทะเบียนราษฎร,คารับ - สง

วารสาร, คาเย็บหนังสือ, คาถายเอกสาร, เขาเลมทําปกหนังสือ, คาจาง

เหมาทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารสํานักงาน

เทศบาล,  คาจางเหมาปราบศัตรูพืช ดูแลตนไม ตัดตนไม, ขนยาย, กําจัด

ปลวกหรือแมลง, จางเหมาจัดทําของ, จางเหมาบริษัทรักษาความ

ปลอดภัยตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล, คาจาง

เหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือชวยเหลืองานรับรองการใหบริการ

ประชาชน, การปฏิบัติงานประชาสัมพันธและใหบริการประชาชนผูมา

ติดตอประสานงาน แจงขอมูลขาวสาร ประกาศเสียงตามสาย วิทยุชุมชน 

ชวยเหลือใหคําแนะนําในการรับเรื่องรองทุกขรองเรียน กรอกแบบฟอรม

คํารองตางๆ ชวยเหลือทําเอกสารจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ ตลอดจนคาจางเหมา

บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับอํานาจและหนาท่ีของเทศบาล 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0476        

ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2562 

 

 

 

   
คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร มีความเร็วในการถายเอกสารไมนอย

กวา 30 แผน / นาที และสามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4 โดยการเชา

เปนรายเดือน สําหรับใชในการถายเอกสารงานราชการของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ท่ีมีความจําเปนตองจัดถาย เพ่ือใชประกอบการดําเนินงาน

ตาง ๆ ตลอดจนเพ่ือเก็บสําเนาเอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0476        

ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

   
เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้    

   
1. คารับรอง จํานวน  30,000  บาท  แยกดังนี้    

   

1.1 เพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมี

คาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ

เอกสาร คาใชจาย ท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมถึงคาบริการดวย 

และคาใชจายอ่ืน ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปนคา

รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ

เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมตอนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งไวไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงใน

ปงบประมาณท่ีลวงมาแลว  จํานวน  10,000 บาท 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2548  

 

 

 

   

1 .2  เพ่ื อ เป น ค า เลี้ ย งรับ รองในการป ระชุ มสภ าเท ศบ าล  ห รือ

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม

ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลพินิจ

ของผูบริหารทองถ่ิน โดยเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการ

เลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยง

รับรองในการประชุมสภาเทศบาล ท้ังนี้ รวมถึงผูเขารวมประชุมอ่ืน ๆ 

และเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุม  จํานวน 20,000 บาท 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2548  

 

 

 

   

2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา  งานรัฐพิธี  จํานวน  20,000 บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  เชน  วันปยะมหาราช , วัน เฉลิม         

พระชนมพรรษา หรือวันสําคัญเก่ียวกับพระมหากษัตริยและพระบรม

วงศานุวงค โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาดําเนินการจัดงาน  

คาวัสดุ คาตกแตงสถานท่ี ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ

จําเปน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง         

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทาง

ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับ

การเดินทางไปราชการ ของผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวย

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง

เทศบาล ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล และบุคคลท่ีไดรับคําสั่งเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการท่ีกําหนด  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2561 

 

 

 

   
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย คาพวงมาลา และคาพานพุมดอกไม สําหรับ

วางอนุสาวรียหรือใชในการจัดงาน และใชในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสตางๆ ของพระมหากษัตริย หรือพระบรมวงศานุวงศ ใน

นามหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนสวนรวม 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2530, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406/ว 96 ลงวันท่ี 

16 กันยายน 2553 

 

 

 

   
โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการคลินิกกฎหมายเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม, 

คาปายโครงการ , คาสมนาคุณวิทยากร, คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปดและปด

การอบรม, คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม,  คาวัสดุเครื่องเขียนและ

อุปกรณในการอบรม ไดแก  ปากกา  สมุด  แฟมใสเอกสาร  กระดาษ  

เปนตน  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 176 ลําดับท่ี 6 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

   
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น จํานวน 550,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ิน  โดยมีคาใชประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดการเลือกตั้ง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675  ลงวันท่ี 

6 กรกฎาคม  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2562 

- สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

   

   
โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดหาปายไวนิล ประกอบดวย

ปายพระราชกรณียกิจ พรอมขอความแสดงออกถึงความจงรักภักดี/ปายพระบรม-

ฉายาลักษณของพระมหากษัตริย, คาจัดหาตราสัญลักษณประจําพระองคของ

พระมหากษัตริย,  คาปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณพระบรมวงศานุวงศพรอม

ขอความแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ,  คาจัดหา

ตราสัญลักษณประจําพระองคของพระบรมวงศานุวงศ  และคาวัสดุอุปกรณอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของและจําเปน เชน ธูป-เทียน พุมเงินพุมทอง สมุดลงนาม ฯลฯ 

   

   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 174 ลําดับท่ี 3 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

   

   โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว 
จํานวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดอง

และสมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาใชจายท่ีเก่ียวกับการสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 935 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซอมความเขาใจ

เก่ียวกับการจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 174 ลําดับท่ี 2 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

   โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว 

จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใหแก 

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร รองผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 

และสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด       

ท่ี มท 0808.2/ ว 3446 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวยคาอาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปายโครงการ, คา

สมนาคุณวิทยากร, คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปดและปดการอบรม, คาจัดทํา

เอกสารประกอบการอบรม, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณในการอบรม 

ไดแก  ปากกา  สมุด  แฟมใสเอกสาร  กระดาษ  เปนตน  ตลอดจน

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 173 ลําดับท่ี 1 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑและทรัพยสิน  ของ

ราชการท่ีชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพท่ีดี หรือสามารถใชงานไดตามปกต ิ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

   

  คาวัสดุ รวม 510,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน หรือจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดย

สภาพ  ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  
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  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รวมท้ังประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน

วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ สําหรับใชภายในสํานักงาน

เทศบาล และสําหรับงานบริการประชาชนของเทศบาล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ฯลฯ สําหรับงานในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 250,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  คาสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท 

  คาไฟฟา จํานวน 500,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในสํานักงานเทศบาล และในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของเทศบาล รวมถึงคาใชจายซ่ึงเปนคาบํารุงรักษาหมอ

แปลงท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ฯลฯ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0476        

ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2562 

   

  คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพทพ้ืนฐานและคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการ

ติดตอราชการของเทศบาลฯ รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

ดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง 

คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

   

  คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ต

การด และคาสื่อสารอ่ืน ๆ คาธรรมเนียมในการใชบริการคาเชาพ้ืนท่ี   

เว็บไซด ของเทศบาล ฯลฯ 
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 งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 30,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ, รายจายเพ่ือซอมแซม

บํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

   

 งบรายจายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

  รายจายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

  รายจายอ่ืน จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา

ระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดินและหรือ

สิ่งกอสราง 

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

   อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายหลวงตามโครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอสันทราย 

จํานวน 20,000 บาท 

   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  อําเภอ        

สันทรายจังหวัดเชียงใหม  ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม  วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือใหมีสถานท่ีกลางสําหรับ

รวบรวมขอมูล ปญหา  ความตองการของประชาชนและแจงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาท่ีหรือประสาน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือประชาชน   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559   

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/       

ว 3616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559  

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4427 ลงวันท่ี  

7  สิงหาคม  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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-  เปนไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ

วิธีการ ปฏิบัติงานศูนยการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2560  

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ ว 2145  ลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2560  เรื่อง  ประกาศกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนย

ปฏิบัตกิารรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 177  

ลําดับท่ี  8  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก       

ธรรมาภิบาล 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม 350,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 336,500 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 336,500 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,500 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559   

   

 
งบดําเนินงาน รวม 14,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 4,000 บาท 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด      

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

 

 

 

  
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 10,000 บาท 

   

โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประชุมประชาคม

เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และ

คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนสําหรับโครงการ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 

12  มีนาคม  2553 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.3/ว 179 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.3/ว 1921 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 175  

ลําดับท่ี 4 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  6  การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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งานบริหารงานคลัง  รวม 2,732,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,915,400 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,915,400 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,586,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 6 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559   

   

  

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองคลังผูมีสิทธิ

ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยู 

จํานวน  1  อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผู อํานวยการกองคลัง  

หัวหนาฝาย  ผูดํารงตําแหนงท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวา

ดวยเงินประจําตําแหนง  จํานวน  3  อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 

เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 135,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจาํป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ 

จํานวน  1 อัตรา 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 817,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 165,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซ้ือบานของพนักงานเทศบาล ในสวนของ

กองคลัง ซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

   

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด      

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

 

 

 

  
คาใชสอย รวม 418,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 

เพ่ือใหประชาชน ไดทราบถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองในการ ชําระ

ภาษี ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 

 

 

 

   

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายในสวนของ

กองคลัง 

 
 

 

   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 338,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง     

ท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในสวนของ    

กองคลัง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 
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  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 

คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของกองคลังตลอดจน

บุคคลท่ีไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดย

ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการท่ี

กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2561 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสิน ของ

ราชการท่ีชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพท่ีดีหรือสามารถใชงานไดตามปกต ิ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 

   

  คาวัสดุ รวม 134,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน หรือจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดย

สภาพ  ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รวมท้ังประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  คาสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

  คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตู

ไปรษณียของเทศบาล ฯลฯ   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 1,815,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 942,000 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 942,000 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 420,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 450,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 6 

อัตรา 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    

  

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ 

และพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  6 อัตรา 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    

 

งบดําเนินงาน รวม 853,000 บาท 

  

คาตอบแทน รวม 118,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จํานวน 60,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล  

ตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยเปนคาใชจายของอาสาสมัครท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.2560    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางท่ี

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอก

เวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ซ่ึงมีสิทธิเบิก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    

   

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซ้ือบาน ใหแก พนักงาน

เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562    

  

คาใชสอย รวม 535,000 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 305,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง     

ท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

   

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจาย ฯลฯ    

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 

คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ตลอดจนบุคคลท่ีไดรับคําสั่ง

เทศบาลตําบลเจดีย   แมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการท่ีกําหนด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง ไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  

อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 170 ลําดับท่ี 8 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 5 การเสริมสรางความ

ม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน    

   

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม  ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0804.5/ว 1634    

ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 166 

ลําดับท่ี  1 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 5 การ

เสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน    

   

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0804.5/ว 1634    

ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1346 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 และหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1464      

ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 167 

ลําดับท่ี  2 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 5 การ

เสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน    



84 

 

 

   

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาท่ีของสมาชิก อปพร. 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

จํานวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาท่ี

ของสมาชิก อปพร.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

โครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 169 ลําดับท่ี 7 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 5 การเสริมสรางความ

ม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน     

   

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ี จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟ

ใหกับสถานศึกษาในพ้ืนท่ี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทน

วิทยากร  คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ  

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 168 ลําดับท่ี 4 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 5 การเสริมสรางความ

ม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน     

 
  

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา จํานวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุม

หมอกควันไฟปา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว 2360 

ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 106 ลําดับท่ี 1 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 4 การเสริมสรางความ

ม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    
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  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของ

ราชการท่ีชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพท่ีดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ 

ฯลฯ ในสวนของงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1555 

ลงวันท่ี  22 มีนาคม 2560 

   

  คาวัสดุ รวม 200,000 บาท 

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รวมท้ังประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

 
 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง

แตงกายของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง

ปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2560 

   

 



86 

 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

 งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 20,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพ่ือซอมแซม

บํารุง รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 1,443,860 บาท 

  งบบุคลากร รวม 991,860 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 991,860 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 931,860 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 4 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษา  

หัวหนาฝาย  ผูดํารงตําแหนงท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวา

ดวยเงินประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา คํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12

เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท 

  

คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จํานวน 2,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล 

เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภท

รายจายนี้ ฯลฯ 

- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยความใชจายในการคัดเลือก

พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ

ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางท่ี

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอก

เวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ซ่ึงมีสิทธิเบิก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    

   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลของ

กองการศึกษา  ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

ชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุดท่ี กค 

0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน

บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน    

  

คาใชสอย รวม 285,000 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 52,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง     

ท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

   

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร มีความเร็วในการถายเอกสารไมนอย

กวา 30 แผน / นาที และสามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4 โดยการเชา

เปนรายเดือน สําหรับใชในการถายเอกสารงานราชการของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ท่ีมีความจําเปนตองจัดถาย เพ่ือใชประกอบการดําเนินงาน

ตาง ๆ ตลอดจนเพ่ือเก็บสําเนาเอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0476        

ลงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2562    
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 3,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายในสวนของ

กองการศึกษา ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 

คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของกองคลังตลอดจน

บุคคลท่ีไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดย

ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการท่ี

กําหนด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง ไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561    

   

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ จํานวน 120,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

ประจําป 2563  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจัดสถานท่ี  คาจัดซุม

กิจกรรม  คาของขวัญของรางวัลการแสดง  คาวัสดุ อุปกรณ   และ

คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนสําหรับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 122 ลําดับท่ี 3 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสรางสังคมให

มีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

  

โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557    
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 

29 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

จํานวน 5,000 บาท 

   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 124 ลําดับท่ี 7 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสรางสังคมให

มีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน ของราชการ

ท่ีชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพท่ีดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ 

ในสวนของกองการศึกษา 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1555 

ลงวันท่ี  22 มีนาคม 2560 

   

  คาวัสดุ รวม 152,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ดังนี้    

   คาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  20,000 บาท  

- เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงน้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชน ในสวนของกองการศึกษา 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

   คาหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  65,000  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาจัดหาหนังสือพิมพไวใหประชาชนไดอาน ประจําท่ีอาน

หนังสือพิมพหมูบาน จํานวน 14 หมูบาน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และ  

ศูนยการเรียนรู กศน.ตําบลแมแฝกใหม ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน    

ในการพัฒนาท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบานภายในตําบลแมแฝกใหม 
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- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รวมท้ังประเภทวัสดุคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองใชภายในศูนย

กีฬาตําบลแมแฝกใหม 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  สําหรับใชในการดําเนินงานในสวน

ของกองการศึกษา 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ สําหรับงานของกอง

การศึกษา 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองการศึกษา 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุอ่ืน จํานวน 1,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุม

ใด ๆ ได แตมีความจําเปนตองใชในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  คาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ต

การด และคาสื่อสารอ่ืน ๆ คาธรรมเนียมในการใชบริการคาเชาพ้ืนท่ี   

เว็บไซด ของเทศบาล ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 13,097,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,562,100 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,562,100 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,000,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานครเูทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

จํานวน 14  อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2562    

  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ พนักงานครูเทศบาล ผูดํารง

ตําแหนงท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจํา

ตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2544 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  และพระราชบัญญัติ เงินเดือน 

เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม ถึงปจจุบัน , หนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท หนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 

กรกฎาคม 2562  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 193,200 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะ รายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ผูดํารง

ตําแหนงท่ีไดรับเงินวิทยฐานะ จํานวน 4 อัตรา 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน     

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไข
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เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  และหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 

กรกฎาคม 2562 

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,205,700 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน

จางประจําป ใหแกพนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางตามภารกิจ 

จํานวน  15 อัตรา ในสวนของงานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา 

ในสังกัดกองการศึกษา 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2562 

 

 

 

 

 

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจ างท่ั วไป ในสวนของงานระดับกอนวัน เรียนและ

ประถมศึกษา ในสังกัดกองการศึกษา  ตามหลักเกณฑการใหพนักงาน

เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว  จํานวน  15 อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/

ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2562 
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งบดําเนินงาน รวม 4,033,140 บาท 

  

คาตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล 

เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภท

รายจายนี้ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการ   

เบิกคาตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558    

  

คาใชสอย รวม 2,351,330 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 154,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง     

ท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ ฯลฯ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

   

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 3,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายในสวนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

 

 

 

 

 



96 

 

 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

1.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจายเปน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว  แยกดังนี ้

   

   

1.1  โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

 -  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนา

ผู เรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยมี

ค าใช จ ายประกอบด วย   ค าวัส ดุ อุปกรณ  ค าจั ด ทํ าเอกสารและ            

สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาศึกษา  ดูงานและคาใชจายอ่ืนๆ        

ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557, ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย   

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 

2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาท่ี  137 

ลําดั บ ท่ี  42  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชี ยงใหม  ข อ ท่ี  3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

จํานวน 30,000   บาท 

 

   

1.2  โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย    

แมครัว   

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  หนาท่ี  140  

ลําดับ ท่ี  52  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3          

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

จํานวน 303,800   บาท 
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1.3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาวิทยากร คาสถานท่ี คาอาหารกลางวัน /อาหารวาง 

และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและ

เก่ียวของ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557, หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด      

ท่ี  มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาท่ี  136  

ลําดับ ท่ี  37  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3          

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

จํานวน 5,000   บาท 

 

   

1.4 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   

-  เพ่ือเปนคาใชจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาท่ี  133  

ลําดับ ท่ี  31 สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

จํานวน 105,400   บาท 
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1.5 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562,

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 

2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 

 

จํานวน 80,000   บาท 

 

   

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจายเปน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว แยกดังนี้ 

   

   

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาปรับปรุง

หองสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ       

ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินโครงการ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาท่ี 126  

ลําดับ ท่ี  12   สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

จํานวน 100,000 บาท 
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู  

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณตางๆ  ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ      

ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินโครงการ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 126  ลําดับ

ท่ี 13  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

จํานวน 50,000 บาท 

   

2.3 โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย    

แมครัว  

-  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 140  ลําดับ

ท่ี  49  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

จํานวน 764,000 บาท 
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2.4 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการจัดทําและ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน/

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

ในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557  , หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด      

ท่ี  มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 127  ลําดับ

ท่ี  16  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3  การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

จํานวน 20,000 บาท 

   

2.5 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน   

-  เพ่ือเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการ

เชื่อมตออินเตอรเน็ตดังกลาว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 129  ลําดับ

ท่ี  21  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

จํานวน 9,600 บาท 
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2.6 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

-  เพ่ือเปนค าใชจ ายในการดํ าเนิน โครงการปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน/ คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของในการดําเนิน

โครงการ ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557  , หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด      

ท่ี  มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 171  

ลําดับท่ี  1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  5 การสราง

ความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 

จํานวน 15,000 บาท 

   

2.7 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา    

ข้ันพ้ืนฐาน   

2.7.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  

-  เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กนักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด      ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 

2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาท่ี 128  

ลําดับท่ี  18  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3  การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

 

จํานวน   

 

 

 

324,700 

 

 

 

 

บาท 
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2.7.2 คาหนังสือเรียน  

-  เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 128  ลําดับ

ท่ี  18  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

จํานวน 38,200 บาท 

   

2.7.3 คาอุปกรณการเรียน  

-  เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 128  ลําดับ

ท่ี  18  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3  การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

จํานวน 38,200 บาท 

   

2.7.4 คาเครื่องแบบนักเรียน  

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/     

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 128  

ลําดับ ท่ี   18  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอ ท่ี   3        

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

 

จํานวน 57,300 บาท 
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2.7.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

-  เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับเด็กนักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557, หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด      

ท่ี  มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 143  

ลําดับ ท่ี   58  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอ ท่ี   3        

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 

จํานวน 82,130 บาท 

   

2.8 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว   

-  เพ่ือจายตามโครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557, หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 

มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด      

ท่ี  มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 125  

ลําดับ ท่ี   9  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3          

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 
 

จํานวน 15,000 บาท 
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2.9 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562,

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 

2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 

จํานวน 60,000 บาท 

   

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 76,000 บาท 

   

3.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร จํานวน  70,000 บาท 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก 

ค าบริการจอดรถ  ณ   ท านอากาศยาน   คาผ านทางด วนพิ เศษ 

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับการ

เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ในสวนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ตลอดจนบุคคลท่ีไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหเดินทางไป

ราชการ  โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของ

ทางราชการท่ีกําหนด   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

   

   

3.2 คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  จํานวน 6,000 บาท 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการ

ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของครู

แกนนําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 คน และ

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของ

ราชการท่ีชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพท่ีดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ 

ฯลฯ ท่ีตองบํารุงรักษาหรือซอมแซม ในสวนของงานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 

   

  

คาวัสดุ จํานวน 1,676,810 บาท 

   

วัสดุสํานักงาน จํานวน 41,190 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ฯลฯ รวมถึงน้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชน ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ สําหรับใชในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,563,620 บาท 

   คาอาหารเสริม (นม) แยกดังนี ้

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก นักเรียนของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 139 

ลําดับ ท่ี   48  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัดเชียงใหม   ขอ  3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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   2. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 139 

ลําดับ ท่ี   48  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัดเชียงใหม   ขอ  3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

   

   3. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน   

บานเจดียแมครัวและโรงเรียนบานแมแฝก 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 

ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 139 

ลําดับ ท่ี   48  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัดเชียงใหม   ขอ  3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท 

   -  เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ เพ่ือใชในงานของ   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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  วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุอ่ืน จํานวน 1,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุม

ใด ๆ ได แตมีความจําเปนตองใชในการดําเนินงาน ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   

 งบลงทุน รวม 250,000 บาท 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 250,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 250,000 บาท 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 250,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิง่กอสราง (รายจายท่ี

เกิดข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ซ่ึงมิใชการซอมแซม

ตามปกติ)  โดยเปนการบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพยสิน  ซ่ึงเปนท่ีดิน

และสิ่งกอสราง  ท่ีอยูในสวนของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ใหอยูในสภาพท่ีดีใชได  รวมถึงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 

2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   

   

 งบเงินอุดหนุน รวม 2,252,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 2,252,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 2,252,000 บาท 

   1.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว   จํานวน 1,724,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานเจดียแมครัว 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   
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-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 145 

ลําดับ ท่ี   66   สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัดเชียงใหม   ขอ  3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   2.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก จํานวน 528,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานแมแฝก 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562   

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หนาท่ี 145 

ลําดับ ท่ี   67   สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัดเชียงใหม   ขอ  3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม 3,012,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,720,000 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,720,000 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,210,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 3 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม  ผูมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  จํานวน 1 อัตรา 

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/   

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

   

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม  ผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงิน

ประจําตําแหนงท่ีไดรับอยู จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 

เดือน   

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/      

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 364,500 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 2 

อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    
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เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ  

และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    

 

งบดําเนินงาน รวม 992,600 บาท 

  

คาตอบแทน รวม 268,600 บาท 

  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จํานวน 144,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานท่ีเสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ิน หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาปวยการ

ใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 3811 ลงวันท่ี 25 

มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร

บริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย พ.ศ. 

2562 

 

   

  

คาเชาบาน จํานวน 111,600 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซ้ือบาน ใหแก พนักงาน

เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562    

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงาน

เทศบาล  ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุด      

ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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คาใชสอย รวม 644,000 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 154,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง     

ท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 

คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของกองคลังตลอดจน

บุคคลท่ีไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดย

ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการท่ี

กําหนด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง ไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561    

   

โครงการอาหารสะอาด  รสชาติอรอย จํานวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติ

อรอย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการจัดอบรม  คาวัสดุ  

อุปกรณชุดทดสอบเพ่ือการตรวจวิเคราะหอาหาร  คาอาหาร  คาปาย

โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปน

สําหรับดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 151 ลําดับ

ท่ี 6 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะใน

ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดัวย  คาจัดหาวัสดุอุปกรณในกิจกรรม

รณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ  และคาใชจายในการใหความรูแก

ชุมชนและโรงเรียน  ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 109  ลําดับ

ท่ี  2  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 4 การเสริมสราง

ความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    

   

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน จํานวน 45,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ

อุปกรณ  คาวิทยากร  และอ่ืนๆ  ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 154 ลําดับ

ท่ี 9  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการรณรงคงดการเผาและปญหาหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคงดการเผาและ

ปญหาหมอกควัน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

ในการรณรงคงดการเผาและปญหาหมอกควัน ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 110 ลําดับ

ท่ี 3  ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม      

พระปณิธานสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ       

อัครราชกุมารี เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

จํานวน 120,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย-

ลักษณ  อัครราชกุมารี เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  โดยมีคาใชจาย

ประกอบด วย   ค าตอบแทนการสํ ารวจประชากรสุนั ขและแมว  

คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องด่ืม  คาปาย

โครงการ  คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

และจําเปนสําหรับดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542, ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย       

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560, หนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1745  ลงวันท่ี 

31 สิงหาคม 2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน      

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042  ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี  147  

ลําดับท่ี  2  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้าในชุมชน จํานวน 100,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกัน

โรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้าในชุมชน  ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตําบล   

แมแฝกใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการ

รณรงคปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้าในชุมชน  ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 146 ลําดับ

ท่ี 1  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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โครงการรณรงคแกไขปญหาไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก 

(PM 2.5) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

จํานวน 30,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคแกไขปญหา  

ไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนสําหรับดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0801.5/ว 305 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี  149  

ลําดับท่ี  4  ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของ

ราชการท่ีชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพท่ีดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ 

ฯลฯ ในสวนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 

   

  คาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน หรือจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดย

สภาพ ฯลฯ ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ

พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ 

   

 งบลงทุน รวม 18,500 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 18,500 บาท 

  ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 18,500 บาท 

   คาจัดซ้ือตูเย็น จํานวน 18,500 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเย็นสําหรับเก็บวัคซีน  ขนาด  13 คิวบิกฟุต 

จํานวน 1 ตู  โดยมีคุณลักษณะ  ตูเย็นขนาดความจุภายในข้ันต่ํา 13 

คิวบิกฟุต  และเปนตูเย็นรุนท่ีไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สําหรับใชงานของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 18,500 บาท ท้ังนี้  ราคาและคุณลักษณะของ

ครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561  

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2559   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี  193  

ลําดับท่ี  6  ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  6  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

  เงินอุดหนุนเอกชน    

   อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานในตําบลแมแฝกใหม  จํานวน  14  

หมูบาน ๆ ละ  20,000  บาท  เปนเงิน  280,000  บาท  ดังนี ้

จํานวน 280,000 บาท 

   1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  1  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 155 ลําดับ

ท่ี 11 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  2  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 155 ลําดับ

ท่ี 12 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  3  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 156 ลําดับ

ท่ี 13 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   4.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  4  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 156 ลําดับ

ท่ี 14 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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   5.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  5  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 157 ลําดับ

ท่ี 15 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   6.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  6  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 157 ลําดับ

ท่ี 16 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   7.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  7  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 158 ลําดับ

ท่ี 17 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   8.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  8  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 158 ลําดับ

ท่ี 18 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   9.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี  9  ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 159 ลําดับ

ท่ี 19 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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   10.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี 10 ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 159 ลําดับ

ท่ี 20 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   11.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี 11 ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 160 ลําดับ

ท่ี 21 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   12.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี 12 ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 160 ลําดับ

ท่ี 22 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   13.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี 13 ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 161 ลําดับ

ท่ี 23 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

   

   14.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี 14 ตําบลแมแฝกใหม  สําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 161 ลําดับ

ท่ี 24 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 706,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 452,000 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 452,000 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 410,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.

อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองชาง  ผูดํารง

ตําแหนงท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจํา

ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

งบดําเนินงาน รวม 254,500 บาท 

  

คาตอบแทน รวม 59,500 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล 

เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภท

รายจายนี้ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0803.3/        

ว 1953 ลงวัน ท่ี  25 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.

2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยความใชจายในการคัดเลือก

พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2555       

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงาน

และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558    
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซ้ือบาน ใหแก พนักงาน

เทศบาลในสวนของกองการศึกษา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทาง

ราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562    

   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,500 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลของ

กองการศึกษา  ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

ชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนท่ีสุดท่ี กค 

0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน

บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน    

  

คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

   

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  ท่ีมีความจําเปนตองจายในสวนของ

กองชาง      

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 

คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม

ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของกองคลังตลอดจน

บุคคลท่ีไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดย

ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการท่ี

กําหนด 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง ไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561    
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  คาวัสดุ รวม 165,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน หรือจัดซ้ือสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดย

สภาพ  ในสวนของกองชาง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 70,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

   

  วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดอ่ืุนๆ  ท่ีไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุม

ใดๆ ได  แตมีความจําเปนในการดําเนินงานของกองชาง 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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งานไฟฟาถนน  รวม 4,409,300 บาท 

  งบบุคลากร รวม 850,500 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 850,500 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานครเูทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป  จํานวน 2  อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 238,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงาน

จางประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน  2  อัตรา  

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

  

เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,500 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง 

และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  

2 อัตรา 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

งบดําเนินงาน รวม 868,000 บาท 

  

คาตอบแทน รวม 87,000 บาท 

   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ี

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซ่ึงเปนงานเรงดวน 

นอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ซ่ึงมีสิทธิเบิก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2559    
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาเชาบานพักอาศัยหรือเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ใน

สวนของกองชาง ซ่ึงเปนผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบ านของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562    

   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล    

ในสวนของกองชาง 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การชวยเหลือบุตรขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด       

ท่ี  กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน    

  

คาใชสอย รวม 456,000 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

   

คาจางเหมาบริการ จํานวน 356,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง     

ท่ีจําเปนจะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ หรือทรัพยสินตางๆ ของ

ทางราชการ โดยการบํารุงรักษาและซอมแซมอยูในความรับผิดชอบของ 

ผูรับจางจนแลวเสร็จ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562    

  

คาวัสดุ รวม 325,000 บาท 

   

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา วิทยุ และอุปกรณไฟฟา วิทยุ ฯลฯ 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 
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  วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือใชในการดําเนินงาน

ตาง ๆ ตามหนาท่ีของเทศบาล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ  

   

  วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํารวจตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือใชในการดําเนินงาน

ตาง ๆ ตามหนาท่ีของเทศบาล 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

 

   

 งบลงทุน รวม 2,690,800 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 40,800 บาท 

  ครุภัณฑกอสราง    

  คาจัดซ้ือเครื่องเช่ือมไฟฟา จํานวน 4,900 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟา  เพ่ือใชในภารกิจของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องเชื่อมไฟฟา  ขนาดแรงดันไฟฟา 220 โวลท ความถ่ี 50 - 60 Hz 

กําลังไฟขาเขาไมนอยกวา 5.3 KVA ชวงกระแสไฟฟาในการเชื่อม        

20 - 160 A ขนาดลวดเชื่อม  2.6 - 3.2 มิลลิเมตร 

ท้ังนี้ ราคาครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถ่ิน เนื่องจากไมมีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี  194  

ลําดับท่ี  8  ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  6  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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  คาจัดซ้ือเล่ือยโซ ชนิดเครื่องยนต จํานวน 5,200 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยโซ ชนิดเครื่องยนต  เพ่ือใชในภารกิจของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี ้

- เลื่อยโซ ชนิดเครื่องยนต  ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 39 CC 

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 0.70 HP (0.5 kw)  ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 

350 มิลลิลิตร  ความยาวบาร  11.5  นิ้ว  ขนาดเลื่อยโซ 0.375 นิ้ว 

ท้ังนี้ ราคาครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถ่ิน เนื่องจากไมมีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี  194  

ลําดับท่ี  7  ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  6  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

   

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร    

   คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 

Reader) จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 

ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 7816 ได  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz  

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได  

- สามารถใชกับบตัรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดนัไฟฟา

ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย   

สําหรับใชในการงานระบบการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย

อาคารและการขอใบรับรองการกอสรางอิเล็กทรอนิกส ของกองชาง 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ท้ังนี้ ราคาครุภัณฑดังกลาวเปนราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562  

รายการท่ี  58  หนาท่ี  21 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559   
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาท่ี  194  

ลําดับท่ี  9 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  5  การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ, รายจายเพ่ือซอมแซม

บํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 

   

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 2,650,000 บาท 

  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค    

   โครงการเปล่ียนและปรับปรุงระบบประปาน้ําบาดาลบนดอย  หมูท่ี  6 จํานวน 650,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเปลี่ยนและปรับปรุง

ระบบประปาน้ําบาดาลบนดอย  หมูท่ี  6  บานแพะเจดีย  ตําบลแมแฝกใหม  

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  โดยการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งหมอ

แปลง ขนาด 3 เฟส ติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาล ขนาด 2 แรงมา 3 เฟส พรอม

ตูควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 ชุด ติดตั้งเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด 3 แรงมา 

3 เฟส พรอมตูควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 2 ชุด กอสรางถังเก็บน้ําใสขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

เทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด  ท้ังนี้  เปนไปตามแบบแปลนท่ีกองชาง

เทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 38  

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน   

   

   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมูท่ี  7 จํานวน 749,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา  

หมูท่ี 7 บานวังขุมเงิน  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  

โดยมีขนาดกวาง  0.30 เมตร ยาว 247.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พรอม

วางทอขนาด 0.30 เมตร ยาว 173.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด  ท้ังนี้  

เปนไปตามแบบแปลนท่ีกองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 67 ลําดับท่ี 47  

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน   
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   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 2  หมูท่ี  11 จํานวน 96,000 บาท 

   - เพ่ื อจายเปนค าใชจ ายในการดําเนินงานตามโครงการกอสราง          

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  2  หมูท่ี  11  บานเจดียพัฒนา  ตําบล  

แมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีขนาดกวาง  3.00 

เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 174.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตําบล

เจดียแมครัวกําหนด  ท้ังนี้  เปนไปตามแบบแปลนท่ีกองชางเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัวกําหนด   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 98  

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน   

   

   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานนางดี - บาน

นางธวัลรัตน  หมูท่ี  11 

จํานวน 99,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยบานนางดี - บานนางธวัลรัตน  หมูท่ี  11  บานเจดียพัฒนา  

ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีขนาดกวาง  4.00 

เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 180.00 ตาราง

เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด  ท้ังนี้  เปนไปตามแบบ

แปลนท่ีกองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 99  

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน   

   

   โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  12 จํานวน 556,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 บานปาปอ ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม  โดยมีขนาดปากกวาง  2.50 เมตร ทองกวาง 1.00 เมตร  

ลึก  1.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด  ท้ังนี้  เปนไปตามแบบแปลนท่ีกอง

ชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 84 ลําดับท่ี 99  

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน  
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   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 500,000 บาท 

   -  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โดยเปน

การบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพยสิน ซ่ึงเปนท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหอยูในสภาพท่ีดีใชได

ตามปกติ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   

   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 2,510,000 บาท 

 งบดําเนนิงาน รวม 2,510,000 บาท 

  คาใชสอย รวม 2,510,000 บาท 

  

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 2,510,000 บาท 

   โครงการบรกิารจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล   

-  เพ่ือจายคาใชจายโครงการบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล  ในระบบ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เชน  คาจัดการซ้ือวัสดุ  อุปกรณใน

การจัดเก็บขยะ  เชน  ถุงมือ  ถุงขยะ  ผากันเปอนถังขยะ ฯลฯ รวมถึง

คาจางเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยังสถานท่ีกําจัดสิ่ง

ปฏิ กู ล และ มูลฝอย  ตลอดจน ค า ใช จ าย อ่ืน  ๆ  ท่ี จํ า เป น เพ่ื อ ให

สภาพแวดลอมภายในตําบล ใหสะอาดเรียบรอย 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542, 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี     

9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก        

ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและ

อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน

ลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 113 ลําดับท่ี 

1 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  4  การเสริมสรางความ

ม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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แผนงานสรางความเขมแข็ง 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  รวม 822,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 747,000 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 747,000 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 523,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ

กอบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 224,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจาย

ไวไมเกิน 12 เดือน   

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    

 

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท 

  

คาใชสอย รวม 75,000 บาท 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร

กลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปาย

โครงการ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 162 ลําดับท่ี 1 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม จํานวน 15,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

พัฒนาสตรีตําบลแมแฝกใหม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร

กลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปาย

โครงการ คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 163 ลําดับท่ี 2 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

สําหรับประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารกลางวัน  

อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ คาวัสดุ  

อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 163 ลําดับท่ี 4 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการจัดงานสงเสริมผลิตภัณฑสินคาทองถิ่นของดีตําบลแมแฝกใหม จํานวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานสงเสริม

ผลิตภัณฑสินคาทองถ่ินของดีตําบลแมแฝกใหม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 120 ลําดับท่ี 1 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอท่ี  3  การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 510,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท 

  

คาใชสอย รวม 450,000 บาท 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 

   

   

โครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลแมแฝกใหม จํานวน 400,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬา

ประจําปตําบลแมแฝกใหม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายท่ี

เก่ียวของและจําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  141  

ลําดับ ท่ี  54  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน จํานวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาใชจายท่ีเก่ียวของและจําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  144  

ลําดับ ท่ี  60  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3          

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬา  สําหรับเขารวมแขงขันกีฬา

ประจําปของตําบล เพ่ือใหมีอุปกรณกีฬาฝกซอมออกกําลังกาย และเขา

รวมแขงขันกีฬาและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกีฬาซ่ึงเปนวัสดุกีฬา 

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 145     

ลําดับ ท่ี  64  สอดคลองกับยุทธศาสตรจั งหวัด เชียงใหม  ขอ ท่ี   3           

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

 งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 30,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง    

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือเปนคาซอมแซมและใชสอย โดยเปนการบํารุงรักษาทรัพยสิน      

ซ่ึงเปนท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหอยูในสภาพท่ีดีใชไดตามปกติ ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

- สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 210,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท 

  

คาใชสอย รวม 180,000 บาท 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  115  

ลําดับท่ี  2 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

ปใหมเมือง 

จํานวน 90,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอนุรักษ 

ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ป ใหม เมือง โดยเปน

คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ข อ งอ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  พ .ศ .2 5 5 9   แ ล ะ ระ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  116  

ลําดับท่ี  5  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต            

(ธรรมสัญจร) 

จํานวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินโครงการ   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ข อ งอ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  พ .ศ .2 5 5 9   แ ล ะ ระ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  115  

ลําดับท่ี  3  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

โครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณีย่ีเปง   จํานวน 50,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย     

ปาเวณียี่ เป ง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ข อ งอ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  พ .ศ .2 5 5 9   แ ล ะ ระ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.2557 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  117  

ลําดับท่ี  8  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การ

เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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 งบเงินอุดหนุน จํานวน 30,000 บาท 

  เงินอุดหนุน จํานวน 30,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ    

   อุดหนุนงบประมาณใหแก ท่ี ทําการปกครองอําเภอสันทรายตาม

โครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 44 พ.ศ. 2563 

จํานวน 30,000 บาท 

   - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม ตามโครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 44 พ.ศ. 

2563  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาบริการจัดทํารถไม

ดอกไมประดับ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 119 ลําดับ

ท่ี 13 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ขอ  5  การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
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แผนงานการเกษตร 
 

งานสงเสริมการเกษตร  รวม 646,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 561,000 บาท 

  

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 561,000 บาท 

  

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท 

   

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือสํานกังาน กจ. กท. และก.

อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 293 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559      

  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 211,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทน พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจาย

ไวไมเกิน 12 เดือน   

-  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/    

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    

 

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท 

  

คาใชสอย รวม 85,000 บาท 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม 

จํานวน 5,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปายโครงการ,     

คาสมนาคุณวิทยากร, คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปดและปดอบรม, คาจัดทํา

เอกสาร, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณท่ีเก่ียวของ และคาใชจายอ่ืนๆ   

ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 97 ลําดับท่ี 1 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 2 การสงเสริมการเกษตร  

การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล    
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม 

จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือจายเปนคาใชจ ายในการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร, 

อาหารวางและเครื่องดื่ม , คาปายโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร , 

คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปดและปดอบรม, คาจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม,  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณท่ีเก่ียวของในการอบรม และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 98 ลําดับท่ี 2 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 2 การสงเสริมการเกษตร  

การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล    

   

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ      จํานวน 10,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช        

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช-

ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมาร ี 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปาย

โครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาใชจายเก่ียวกับพิธีเปดและปดอบรม,  

คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณท่ี

เก่ียวของในการอบรม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 164 

ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 

15  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี 2 การสงเสริม

การเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล    
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โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิต

ผักปลอดสารพิษ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร, อาหารวางและ

เครื่องดื่ม, คาปายโครงการ, คาสมนาคุณวิทยากร, คาใชจายเก่ียวกับพิธี

เปดและปดอบรม,  คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม, คาวัสดุเครื่อง

เขียนและอุปกรณท่ีเก่ียวของในการอบรม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

กับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 

16  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  2  การสงเสริม

การเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล    

   

โครงการอบรมเรื่องการจัดการดิน ธาตุอาหาร โรคและแมลงในการ

ปลูกพืช 

จํานวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเรื่องการจัดการดิน ธาตุ

อาหาร โรคและแมลงในการปลูกพืช  โดยมีคาใชจายประกอบดวย      

คาอาหาร,  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปายโครงการ, คาสมนาคุณ

วิทยากร, คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม, คาเครื่องเสียง, คาสถานท่ี,  

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณท่ีเก่ียวของในการอบรม และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 104 ลําดับท่ี 

14  สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  2  การสงเสริม

การเกษตร  การผลิตสินคาชุมชน  การคา  การลงทุน  สูสากล    

  

คาวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ

การเกษตร ฯลฯ  

-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ     
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  รวม 45,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท 

  

คาใชสอย รวม 45,000 บาท 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    

   

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 45,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติโดยประชาชนตําบลแมแฝกใหม ตั้งปณิธานทําความดีในการ

ปองกันไฟปา การกอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกันการบุกรุกปาและเขต

ลําน้ํา การตรวจพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เพ่ือปองกันการบุกรุกทําลายปา  

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปาย

โครงการ, คาจัดสถานท่ี, คาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการ,  และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแชงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 114 ลําดับท่ี 1  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  4  การเสริมสรางความ

ม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    
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แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง รวม 20,114,400 บาท 

  งบกลาง รวม 20,114,400 บาท 

  

งบกลาง รวม 20,114,400 บาท 

  

คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 2,646,000 บาท 

   

1. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 1,300,000  บาท   

-  เพ่ือจายเปนคาชําระเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กูเพ่ือ

กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และระบบประปา

หมูบาน ตามสัญญาเงินกูประจําฉบับลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2551 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

2. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 618,000 บาท  

-  เพ่ือจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 

กูเพ่ือกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  (Over Lay ) ถนน 

คสล. และเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน ตามสัญญาเลขท่ี 969/2554 ลงวันท่ี 17 

สิงหาคม 2554 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

3. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน  223,000  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.

2552 กูเพ่ือดําเนินโครงการตาง ๆ รวม 3 โครงการ  ตามสัญญาเลขท่ี 

1480/47/2558 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

4. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน  182,000  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.

2552 กูเพ่ือดําเนินโครงการตาง ๆ รวม 3 โครงการ  ตามสัญญาเลขท่ี 

1480/65/2558 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    
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5. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน  323,000  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.

2552 กูเพ่ือดําเนินโครงการตาง ๆ รวม 7 โครงการ  ตามสัญญาเลขท่ี 

1510/77/2558 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

  

คาชําระดอกเบ้ีย จํานวน 421,000 บาท 

   

1. คาชําระดอกเบ้ีย  จํานวน  100,000 บาท    

-  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กูเพ่ือ 

กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และระบบประปา

หมูบาน ตามสัญญาเงินกูประจําฉบับลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2551  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

2. คาชําระดอกเบ้ีย  จํานวน 165,000 บาท  

-  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

พ.ศ.2552 กูเพ่ือกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  (Over Lay ) 

ถนน คสล. และเพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน ตามสัญญาเลขท่ี 969/2554 ลงวันท่ี 17 

สิงหาคม 2554 รวม  11  โครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

3. คาชําระดอกเบ้ีย  จํานวน  45,000 บาท   

-  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล 

พ.ศ.2552 กูเพ่ือดําเนินโครงการตาง ๆ  รวม 3 โครงการ ตามสัญญา

เลขท่ี 1480/47/2558 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

   

4. คาชําระดอกเบ้ีย  จํานวน  36,000 บาท   

-  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล 

พ.ศ.2552 กูเพ่ือดําเนินโครงการตาง ๆ  รวม 3 โครงการ ตามสัญญา

เลขท่ี 1498/65/2558 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552    
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5. คาชําระดอกเบ้ีย  จํานวน  75,000 บาท   

-  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล 

พ.ศ.2552 กูเพ่ือดําเนินโครงการตาง ๆ  รวม 7 โครงการ ตามสัญญา

เลขท่ี 1510/77/2558 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ

เทศบาล พ.ศ. 2552    

  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินสมทบประกันสังคม พนักงานจางของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว และพนักงานจางในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลเจดีย 

แมครัว ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

- เปนไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคม

ของ พนักงานจาง  

- เปนไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3)    

  

เงินสมทบกองทุนทดแทน จํานวน 10,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 

0.2 ของคาจางโดยประมาณท้ังปของพนักงานจางของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว และพนักงานจางในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

สําหรับเงินสมทบประจําป 2563 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561    
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เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,600,000 บาท 

   

เพ่ือเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจายเปนเงิน     

ยังชีพ/ เบี้ยยังชีพ  ใหแกผูสูงอายุภายในตําบลแมแฝกใหม  จํานวน 

1,820 คน 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/       

ว 3886 ลง วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 165  ลําดับ

ท่ี 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

  

เบ้ียยังชีพผูพิการ จํานวน 2,880,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยังชีพผูพิการ  โดยจายเปนเงิน   

ยังชีพ/ เบี้ยยังชีพ  ใหแกผูพิการภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน  300 

คนๆ ละ 800 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/       

ว 3886 ลง วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนาท่ี 165  ลําดับ

ท่ี 2 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

  

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 204,000 บาท 

   

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการโครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส โดยจายเปนเงิน

ยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแกผูปวยเอดสภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน    

34 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพ่ือการ ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/       

ว 3886 ลง วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 165  ลําดับ

ท่ี 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3 การเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน หรือในกรณีท่ีไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา     

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2560 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองของ

ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน    

  

รายจายตามขอผูกพัน รวม 253,400 บาท 

   

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 253,400 บาท 

   

รายจายตามขอผูกพัน  แยกดังนี ้    

   

1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล       

เจดียแมครัว  จํานวน  200,000  บาท    

   

-  เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี

เทศบาล ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข ท่ีไดรับจาก

กองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ  

-  เปนไปตามบันทึกขอตกลง ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ระหวางสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกับองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล 

เลขท่ี 1011/2551 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2551 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ังงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 154 ขอ 10 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ขอท่ี  3  การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ  คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม    

   

2. คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 53,400  

บาท    

   

-  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตามขอบังคับ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยพิจารณาตั้ง

งบประมาณตามรายรับจริงประจําปท่ีผานมาแตจะตองไมนอยกวารอยละ

เศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริง  

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3889 ลงวันท่ี 

29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 

0313.4/ว 2787 ลงวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2542    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 560,000 บาท 

   

-  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) คาบําเหน็จบํานาญของขาราชการพนักงานเทศบาลท่ีเกษียณอายุ  

หรือลาออกจาก การปฏิบัติราชการตามระเบียบท่ีกําหนดไว  จํานวนเงิน

สงสมทบคํานวณจาก ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  โดยไมนํารายรับ ประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินท่ีมีผู

อุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ  ในอัตรารอยละ  2   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2500 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/      

ว 3886  ลง วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เพ่ือสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญ ขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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421,000 421,000

253,400 253,400

204,000 204,000

2,646,000 2,646,000

240,000 240,000

12,600,000 12,600,000

10,000 10,000

560,000 560,000

300,000 300,000

2,880,000 2,880,000

150,000 150,000

1,137,600 1,137,600

172,800 172,800

604,800 604,800

150,000 150,000

งบบุคลากร

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง

นายก

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

สํารองจาย

เงนสมทบกองทุนบาเหนจบานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

คาชําระหนี้เงินตน

รวม
แผนงาน

งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย

รายจายตามขอผูกพัน

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

211,000 224,000 238,000 364,500 2,205,700 450,000 952,000 4,645,200

67,200 151,200 218,400

24,500 12,000 96,000 72,000 108,100 312,600

350,000 523,000 998,000 1,210,000 4,931,860 420,000 5,750,500 14,183,360

193,200 193,200

42,000 67,200 127,200 304,700 541,100

17,500 13,000 5,000 30,000 65,500

10,000 10,000

10,000 144,000 7,000 60,000 460,000 681,000

114,000 111,600 48,000 406,000 679,600

5,000 3,000 10,000 18,000

2,510,000 2,510,000

40,000 40,000

356,000 154,000 206,000 305,000 727,000 1,748,000

50,000 50,000 100,000

5,000 25,000 30,000

10,000 6,000 16,000

5,000 5,000

งบบุคลากร

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

คาธรรมเนียมตางๆ

คาธรรมเนียมตาง ๆ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร

คาจางเหมาบริการ

คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทน

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินวิทยฐานะ
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

50,000 50,000

30,000 30,000

303,800 303,800

5,000 5,000

105,400 105,400

80,000 80,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย

1.5 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว

1.4 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

1.2 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  แยกดังนี้

1.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

100,000 100,000

50,000 50,000

764,000 764,000

20,000 20,000

9,600 9,600

15,000 15,000

324,700 324,700

38,200 38,200

38,200 38,200

57,300 57,300

82,130 82,130

งบดําเนินงาน คาใชสอย

2.7.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

2.7.4 คาเครื่องแบบนักเรียน

2.7.3 คาอุปกรณการเรียน

2.7.2 คาหนังสือเรียน

2.7 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

จํานวนรวม 540,530  บาท

2.7.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

2.6 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

2.5 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

2.4 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.3 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการ

บริหาร สถานศึกษา ใหแกโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

2.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว



150

150

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

15,000 15,000

60,000 60,000

76,000 76,000

20,000 25,000 30,000 30,000 30,000 135,000

150,000 150,000

10,000 10,000

50,000 50,000

30,000 30,000

400,000 400,000

10,000 10,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

โครงการแขงขันกีฬาประจําปตําบลแมแฝกใหม

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา

โครงการ สบฮต โตยฮอย ผอกอย ปาเวณย

เปง

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 

และพวงมาลา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2.9 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว

2.8 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

550,000 550,000

120,000 120,000

20,000 20,000

5,000 5,000

10,000 10,000

10,000 10,000

15,000 15,000

5,000 5,000

5,000 5,000

30,000 30,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่

ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง

เทศกาลปใหม

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน

ชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม

โครงการจัดงานสงเสริมผลิตภัณฑสินคา

ทองถิ่นของดีตําบลแมแฝกใหม

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

และผูบริหารทองถิ่น
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

10,000 10,000

20,000 20,000

30,000 30,000

20,000 20,000

15,000 15,000

45,000 45,000

10,000 10,000

30,000 30,000

100,000 100,000

30,000 30,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการรณรงคงดการเผาและปญหาหมอก

ควัน

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

โครงการรณรงคแกไขปญหาไฟปาหมอก

ควันและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการเพมประสทธภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกิจการ

ประปาหมูบาน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี 

ตําบลแมแฝกใหม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

ตําบลแมแฝกใหม

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอก

ควันไฟปา

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับ

ประชาชน

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟ

ใหกับสถานศึกษาในพื้นที่
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

100,000 100,000

20,000 20,000

50,000 50,000

90,000 90,000

120,000 120,000

10,000 10,000

45,000 45,000

10,000 10,000

20,000 20,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดอง

และสมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานสมเด็จพระ

เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปใหมเมือง

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา

ของเยาวชนและประชาชน

โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผัก

ปลอดสารพิษ

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติ

ใหม โรคอุบัติซ้ําในชุมชน
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

20,000 20,000

10,000 10,000

5,000 5,000

5,000 5,000

30,000 30,000

100,000 10,000 40,000 100,000 50,000 300,000

50,000 50,000

40,000 60,000 32,000 132,000

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

5,000 5,000

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

70,000 260,000 330,000

30,000 30,000

50,000 50,000

45,000 50,000 95,000

30,000 10,000 30,000 70,000

คาใชสอย

คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุสํารวจ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย

โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)

โครงการอบรมเรื่องการจัดการดิน ธาตุ

อาหาร โรคและแมลงในการปลูกพืช
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

1,563,620 1,563,620

20,000 20,000

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

2,000 30,000 32,000

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

5,000 2,000 7,000

5,000 150,000 155,000

500,000 500,000

100,000 100,000

50,000 50,000

700 700

4,900 4,900

5,200 5,200

18,500 18,500

30,000 20,000 30,000 80,000

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

งบลงทุน
คาจัดซื้อเลื่อยโซ ชนิดเครื่องยนต

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค

 (Smart Card Reader)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑ

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 

1 เครื่อง

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาไฟฟา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาสาธารณูปโภค

วัสดุอื่น

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

96,000 96,000

99,000 99,000

749,000 749,000

556,000 556,000

650,000 650,000

30,000 500,000 250,000 780,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น 30,000 30,000

20,000 20,000

280,000 280,000

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายหลวงตาม

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสันทราย

เงินอุดหนุนเอกชน

รายจายอื่น

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบารุงรกษาและปรบปรุงทดนและ

สิ่งกอสราง

โครงการเปลี่ยนและปรับปรุงระบบประปา

น้ําบาดาลบนดอย  หมูที่  6

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่  12

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมูที่  7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบานนางดี - นางธวัลรัตน  หมูที่  11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย  2  หมูที่  11

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไปงบ/หมวด/ประเภทรายจาย

1,724,000 1,724,000

528,000 528,000

30,000 30,000

20,114,400 691,000 720,000 822,000 7,625,800 3,012,000 14,541,100 1,815,000 13,658,700 63,000,000รวม

อุดหนุนงบประมาณใหแกที่ทําการปกครอง

อําเภอสันทรายตามโครงการจัดมหกรรมไม

ดอกไมประดับ ครั้งที่ 44 พ.ศ. 2563

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

บานแมแฝก

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

บานเจดียแมครัว

งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน
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