
 
 
 

 
 

 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

 
ของ 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
 

                    บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ ถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 
 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

         ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน พ.ศ. 2559  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 

           1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน  47,118,796.51  บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จํานวน  28,221,219.34  บาท 

      1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  15,425,274.38  บาท 

      1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ  

         รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน  21,377,365.25  บาท 
 

 

            2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  2559  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

    (1) รายรับจริง จํานวน  34,497,877.54  บาท ประกอบดวย 

      หมวดภาษีอากร จํานวน  3,574,836.35 บาท 

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน    547,876.60 บาท 

      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน    265,159.72 บาท 

      หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน             0.00 บาท 

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน      64,820.00 บาท 

      หมวดรายไดจากทุน จํานวน             0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,371,294.87 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 13,673,890.00 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  15,784,521.00  บาท 
 

               (3) รายจายจรงิ จํานวน  22,228,873.59  บาท ประกอบดวย 

      งบกลาง จํานวน   1,157,585.68 บาท 

      งบบุคลากร จํานวน 11,754,025.19 บาท 

      งบดําเนินงาน จํานวน   7,212,232.72 บาท 

      งบลงทุน จํานวน     401,530.00 บาท 

      งบรายจายอ่ืน จํานวน              0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จํานวน   1,703,500.00 บาท 
 

 

             (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

     จาํนวน  13,049,911.00  บาท 
 

              (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน  0.00  บาท 
 

 

              (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  0.00  บาท 
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รายรับจริง ป  

2558

2,947,627.60

760,319.60

463,524.82

0

125,005.00

0

4,296,477.02

20,826,828.92

20,826,828.92

16,756,874.00

16,756,874.00

41,880,179.94

ประมาณการ ป 

2559

ประมาณการ ป 

2560

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 3,100,000.00 3,720,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 555,500.00 895,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 500,000.00 500,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 65,100.00 130,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00

รวมรายไดจัดเก็บ 4,220,600.00 5,245,000.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,779,400.00 22,755,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

19,779,400.00 22,755,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 39,000,000.00 60,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000,000.00 32,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

15,000,000.00 32,000,000.00
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รายจายจริง ป 

2558

ประมาณการ ป 

2559

ประมาณการ ป 

2560

งบกลาง 3,292,480.88 4,659,800.00 18,740,600.00

งบบุคลากร 13,929,016.59 16,991,400.00 20,830,120.00

งบดําเนินงาน 11,215,898.21 13,029,300.00 15,389,680.00

งบลงทุน 1,302,698.63 1,694,500.00 3,085,600.00

งบรายจายอื่น 0 50,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,800,200.00 2,575,000.00 1,904,000.00

32,540,294.31 39,000,000.00 60,000,000.00

32,540,294.31 39,000,000.00 60,000,000.00รวม

รวมจายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจาย

จายจากงบประมาณ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น         60,000,000.00

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 785,000.00

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 840,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 940,000.00

แผนงานงบกลาง 18,740,600.00

แผนงานการศึกษา 13,354,680.00

แผนงานสาธารณสุข 2,697,800.00

แผนงานเคหะและชุมชน 7,501,900.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,920,020.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,220,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริหารทั่วไป

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

ดาน ยอดรวม
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7,422,320 270,000 1,812,900 9,505,220

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

4,574,000 270,000 1,812,900 6,656,900

2,650,000 34,000 549,000 3,233,000

280,000 4,000 117,000 401,000

1,050,000 30,000 270,000 1,350,000

565,000 0 122,000 687,000

755,000 0 40,000 795,000

117,500 0 14,300 131,800

117,500 0 14,300 131,800

50,000 0 0 50,000

50,000 0 0 50,000

10,239,820 304,000 2,376,200 12,920,020

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

     งบ

                                                         

    
งานบริหารงาน

คลัง
รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายการเมือง)

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผน

สถิติและ

วิชาการ

                                             รวม

    คาวัสดุ

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

งบรายจายอื่น

    รายจายอื่น
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980,000 980,000

980,000 980,000

1,126,000 1,126,000

41,000 41,000

945,000 945,000

140,000 140,000

114,000 114,000

114,000 114,000

2,220,000 2,220,000

     งบ

1,410,000 4,966,500 6,376,500

1,410,000 4,966,500 6,376,500

563,000 4,286,180 4,849,180

53,000 65,000 118,000

365,000 2,669,920 3,034,920

143,000 1,551,260 1,694,260

2,000 0 2,000

0 225,000 225,000

0 25,000 25,000

0 200,000 200,000

0 1,904,000 1,904,000

0 1,904,000 1,904,000

1,973,000 11,381,680 13,354,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                             รวม

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

                                             รวม

                                                         

     
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

แผนงานการศึกษา

                                                         

    
งานปองกันภัย

ฝายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย

รวม

     งบ

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ



8

     งบ

1,586,400 1,586,400

1,586,400 1,586,400

1,010,000 1,010,000

70,000 70,000

535,000 535,000

405,000 405,000

101,400 101,400

101,400 101,400

2,697,800 2,697,800

     งบ

392,000 835,000 0 1,227,000

392,000 835,000 0 1,227,000

254,500 1,037,000 2,500,000 3,791,500

59,500 87,000 0 146,500

50,000 600,000 2,500,000 3,150,000

145,000 350,000 0 495,000

0 2,483,400 0 2,483,400

0 90,000 0 90,000

0 2,393,400 0 2,393,400

646,500 4,355,400 2,500,000 7,501,900

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

                                                         

     

แผนงานเคหะและชุมชน

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

                                             รวม

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร

รวม

    คาวัสดุ

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

                                             รวม
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     งบ

665,000 665,000

665,000 665,000

175,000 175,000

175,000 175,000

840,000 840,000

     งบ

615,000 295,000 910,000

575,000 295,000 870,000

40,000 0 40,000

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

645,000 295,000 940,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                                                         

     
รวม

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

                                             รวม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

                                                         

     
งานสงเสริม

และสนับสนุน

ความเขมแข็ง

ชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

งบลงทุน

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

                                             รวม

งบบุคลากร
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     งบ

490,000 0 490,000

490,000 0 490,000

235,000 60,000 295,000

215,000 60,000 275,000

20,000 0 20,000

725,000 60,000 785,000

     งบ

18,740,600 18,740,600

18,740,600 18,740,600

18,740,600 18,740,600                                             รวม

แผนงานงบกลาง

                                                         

     
งบกลาง รวม

งบกลาง

    งบกลาง

แผนงานการเกษตร

                                                         

     งานสงเสริม

การเกษตร

งานอนุรักษ

แหลงน้ําและปา

ไม

รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

                                             รวม
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                60,000,000.00

แผนงานการเกษตร                     785,000.00

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง                 18,740,600.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                     840,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     940,000.00

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา                 13,354,680.00

แผนงานสาธารณสุข                   2,697,800.00

แผนงานเคหะและชุมชน                   7,501,900.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป                 12,920,020.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   2,220,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม

ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

เทศบัญญัติ

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

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

โดยที่เปนการสมควรตั้ง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ  2560 อาศัยอํานาจตามความ

ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ขอ 1  เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ 2  เทศบัญญัติ  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
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นายอําเภอสันทราย  ปฏิบัติราชการแทน
(นายอดุลย  ฮวกนิล)

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว

เห็นชอบ

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

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

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

(นายพงคศักดิ์  ศิร)ิ

รวมรายจาย 0

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

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

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

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

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

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

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

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

0 0 0 0 100 % 5,000

0 300 0 400 -75 % 100

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

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

0 0 0 0 100 % 30,000

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

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

คาธรรมเนียมอื่น ๆ

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่

รายรับจริง

ภาษีปาย

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

รายรับจริง

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

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

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

0 5,000.00 0 0 0 % 0

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

0 0 8,550.00 0 100 % 10,000

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

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

0 140 10 100 200 % 300

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

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

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

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

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

0 0 0 100 -100 % 0

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

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

ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน

คาใบอนุญาตอื่นๆ

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 

้ ่  ่ ้ ่   

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คาปรับการผิดสัญญา

คาปรับอื่น ๆ

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

รายรับจริง

0 0 250,530.29 0 100 % 400,000

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

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

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

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

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

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

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

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

0 0 0 1,000 -100 % 0

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

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

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

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

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล

ภาษีสุรา

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีสรรพสามิต

คาภาคหลวงแร

คาภาคหลวงปโตรเลียม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    60,000,000  บาท    
แยกเปน 
  

รายไดจัดเก็บ 

  หมวดภาษีอากร รวม 3,720,000 บาท 

    ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 3,300,000 บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 และตาม

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี 
  

    ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 120,000 บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 และตาม

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี 
  

    ภาษีปาย จํานวน 300,000 บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 และตาม

จํานวนผูอยูในขายชําระภาษี 
  

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 895,000 บาท 

    

คาธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา 
    คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 
 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

จํานวน 

 

จํานวน 

6,000    

 

30,000 

บาท 

 

บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558     
 

    คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 550,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558       

    คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558     
 

    

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย                   
อาหารหรือสะสมอาหาร 
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

คาธรรมเนียมปด  โปรย  ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิงเพ่ือ 
การโฆษณา 
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

 
 

จํานวน 

 

 

จํานวน 

 

 

 

5,000 

 

 

100 

 

 

 

บาท 

 

 

บาท 

 

 

 

 



17 
 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 7,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558       

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน           2,500 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558       

    

 

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
     คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558     
 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 

จํานวน 

 

 

จํานวน 

        10,000     

 

 

       3,000 

บาท 

 

 

บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558       

    คาปรับการผิดสัญญา จํานวน         25,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558       

    
คาปรับอ่ืน ๆ  
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558     
 

จํานวน 

 

       100    

 

บาท 

 

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน     200,000 บาท 

  

    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

     

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร                      

 

 

จํานวน 

     

 

10,000 

 

 

บาท 

    

ในครัว  หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

     
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 

 

 

 

จํานวน 

        

 

 

4,000 

 

 

 

บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

     
  

    คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน        2,000 บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

     
  

    คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน          300 บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 

    
  

    คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน       10,000 บาท 

    
    คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558 
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  หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 500,000 บาท 

    ดอกเบ้ีย จํานวน 500,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558  
 

  

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท 

    คาขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวเทียบเคียงจากรายรับจริง ป 2558    

    รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 100,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558   

 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,755,000 บาท 

    ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558   

    ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,200,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 
 

  

    
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 
    คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

จํานวน 

 

จํานวน 

400,000 

 

550,000 

บาท 

 

บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558      

    ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558   

    ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558   

    
คาภาคหลงแร 
   คําชี้แจง  ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 

คาภาคหลวงปโตรเลียม 

จํานวน 

 

จํานวน 

60,000 

 

90,000 

บาท 

 

บาท 

        คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558   

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,655,000 บาท 

    

    คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติรายรับจริง ป 2558 
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รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,000,000 บาท 

    เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน 32,000,000 บาท 

    

     คําชี้แจง ประมาณการไวเพิ่มข้ึน  เนื่องจากประมาณการตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดตั้งงบประมาณไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เนื่องจากไดรับอุดหนุนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค  แนวทางตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว5072 ลงวันท่ี 15  

กรกฎาคม  2559  
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ป 2557 ป 2558

695,520 695,520 4.34 %

120,000 120,000 50 %

120,000 120,000 50 %

198,720 198,720 4.31 %

1,490,400 1,490,400 4.35 %

2,624,640 2,624,640

3,077,548.9 2,295,636.77 6.45 %

109,560 67,200 5.26 %

171,732 151,200 7.44 %

อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 1,490,400 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 2,624,800 2,848,320

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 120,000 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 0 198,800 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 695,600 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 120,000 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 79,800 84,000

เงินประจําตําแหนง 0 190,800 205,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 3,100,000 3,300,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

460,370 739,470 9.09 %

195,540 101,330 -10.53 %

4,014,750.9 3,354,836.77

6,639,390.9 5,979,476.77

1,993,742.98 20,900 -69.07 %

7,375 4,750 0 %

142,350 190,000 5 %

26,290 34,280 -37.5 %

2,169,757.98 249,930

657,696.42 591,046.43 22.57 %

33,710 29,135 0 %

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 825,000 900,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 95,000 85,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 97,000 30,000

คาเบี้ยประชุม 0 15,000 15,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 4,290,600 4,574,000

รวมงบบุคลากร 0 6,915,400 7,422,320

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 571,100 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 60,000 60,000

รวมคาตอบแทน 0 352,000 280,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0 200,000 210,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 40,000 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 84,088.25 0 %

71,856.54 0 0 %

82,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

9,461 0 0 %

0 0 100 %

0 96,500 0 %

125,100 0 0 %

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  ของเทศบาลตําบล

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

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
0 15,000 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 80,000 80,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

86 พรรษา

0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร
0 0 0

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560
0 0 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 0 0

โครงการปองสถาบันสําคัญของชาติของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
0 0 0

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560
0 0 100,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

20,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

17,210 30,590 0 %

1,017,533.96 831,359.68

95,110 120,934 20 %

5,000 0 100 %

45,724 43,892 20 %

1,410 1,332 0 %

11,500 0 0 %

202,178 207,493.9 0 %

โครงการวันเทศบาล ป 2557 0 0 0

โครงการเสริมสรางความสามัคคี  ปรองดองและสมานฉันท  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 20,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 100,000 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 50,000 50,000

รวมคาใชสอย 0 791,100 1,050,000

โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 15,000 0

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนและการปองกันการทุจริต  ของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

0 0 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 250,000 250,000

วัสดุกอสราง 0 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 50,000 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 5,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 50,000 60,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 0 %

28,670 39,210 25 %

389,592 412,861.9

476,238.82 434,653.79 0 %

69,747.81 65,420.89 0 %

3,775 0 0 %

87,511.5 131,983.6 0 %

637,273.13 632,058.28

4,214,157.07 2,126,209.86

0 0 -100 %

0 0 100 %

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 20,000 20,000

คาบริการโทรศัพท 4,259.14 100,000 100,000

คาบริการไปรษณีย 1,235 5,000 5,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 33,753.22 500,000 500,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 40,000 50,000

รวมคาวัสดุ 0 520,000 565,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 41,472.96 2,418,100 2,650,000

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,225.6 150,000 150,000

รวมคาสาธารณูปโภค 41,472.96 755,000 755,000

คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร  จํานวน  1  ตัว 0 8,900 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว  (โตะพับอเนกประสงค)
0 0 36,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

20,000 0 0 %

5,000 0 0 %

0 0 -100 %

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้นแบบสามขาของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัรว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
0 0 25,900

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงของงานนิติการ  

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560

0 0 5,500

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  ของงานทะเบียนราษฎร

  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560

0 0 6,400

คาจัดหาบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

 จํานวน 2 อัน
0 36,000 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาชุดไมโครโฟนหองประชุม จํานวน 1 ชุด 0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คารถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 5,500 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

34,270 22,019 0 %

59,270 27,519

59,270 27,519

34,705 0 0 %

34,705 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (อุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย (Access  Point)  แบบที่ 1 ของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

0 0 5,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 30,000 30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25 

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

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 0 6,200 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 

เครื่อง
0 32,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

จํานวน 1 เครื่อง
0 0 7,900

รายจายอื่น 0 50,000 50,000

รวมรายจายอื่น 0 50,000 50,000

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

รวมคาครุภัณฑ 0 113,100 117,500

รวมงบลงทุน 0 113,100 117,500
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

34,705 0

5,000 52,500 -100 %

5,000 52,500

5,000 52,500

10,952,522.97 8,185,705.63

0 365,686.34 5.88 %

0 365,686.34

0 365,686.34

0 0 100 %

0 0

รวมเงินอุดหนุน 2,500 90,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 2,500 90,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,500 90,000 0

รวมงบรายจายอื่น 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินเดือนพนักงาน 0 255,000 270,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 255,000 270,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไป 43,972.96 9,586,600 10,239,820

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมคาตอบแทน 0 0 4,000

คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,000

รวมงบบุคลากร 0 255,000 270,000

งบดําเนินงาน
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 6,495 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 6,495

0 6,495

0 5,500 0 %

0 5,500

0 5,500

คาใชสอย

รวมคาใชสอย 0 10,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 34,000

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตย

ชุมชน
0 10,000 0

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน

และแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

่โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตย

ชุมชน
0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25 

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

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 377,681.34

981,784 1,270,364.15 -14.72 %

72,573.65 67,200 0 %

69,346 67,200 17.01 %

0 34,780 -2.95 %

0 7,400 0 %

1,123,703.65 1,446,944.15

1,123,703.65 1,446,944.15

60,750 75,950 24.14 %

5,811 6,834.5 -10 %

58,038 0 0 %

124,599 82,784.5

เงินเดือนพนักงาน 0 1,759,000 1,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 67,200 67,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 265,000 304,000

งานบริหารงานคลัง

รวมงบบุคลากร 0 2,060,500 1,812,900

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 24,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 2,060,500 1,812,900

เงินประจําตําแหนง 0 88,200 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 122,100 118,500

รวมคาตอบแทน 0 97,000 117,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 9,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

คาตอบแทน

คาเชาบาน 0 87,000 108,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

72,696 173,517.74 34.5 %

0 15,750 -31.03 %

28,915 0 0 %

12,449 3,540 300 %

114,060 192,807.74

49,520.1 84,990.75 0 %

960 0 0 %

2,095 2,886.4 0 %

0 0 400 %

29,115 34,840 0 %

81,690.1 122,717.15

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,000 20,000

รวมคาใชสอย 0 205,000 270,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 29,000 20,000

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 171,000 230,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 40,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,000 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 10,000 10,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 60,000 60,000

รวมคาวัสดุ 0 114,000 122,000

คาสาธารณูปโภค
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

30,770 25,321 66.67 %

30,770 25,321

351,119.1 423,630.39

0 0 -100 %

0 19,900 0 %

0 0 100 %

0 0 -10.81 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

รวมงบดําเนินงาน 0 440,000 549,000

งบลงทุน

คาบริการไปรษณีย 0 24,000 40,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0 24,000 40,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 

 1  เครื่อง
0 0 7,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1

 เครื่อง
0 3,700 3,300

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 0 16,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

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

บาท

0 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 0 3,100 0

คาจัดซื้อแสกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  จํานวน 1 

เครื่อง
0 0 3,100
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 19,900

0 19,900

25,000 25,000 -100 %

25,000 25,000

25,000 25,000

1,499,822.75 1,915,474.54

12,452,345.72 10,478,861.51

290,938 0 0 %

89,100 0 0 %

54,900 0 0 %

434,938 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 22,800 14,300

รวมงบลงทุน 0 22,800 14,300

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 43,972.96 12,399,900 12,920,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 25,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0 2,548,300 2,376,200

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 25,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 25,000 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 0 0

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

434,938 0

33,000 0 0 %

13,850 0 0 %

46,850 0

297,500 0 0 %

13,926 0 0 %

311,426 0

358,276 0

793,214 0

คาเชาบาน 0 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0

รวมคาใชสอย 0 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 0 0 0

คาใชสอย

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 310,680 6.32 %

0 286,548.39 0 %

0 31,839 -33.33 %

0 629,067.39

0 629,067.39

10,000 0 0 %

0 0 0 %

0 36,000 0 %

10,000 36,000

0 338,709.76 36.27 %

เงินเดือนพนักงาน 0 348,000 370,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 988,000 980,000

รวมงบบุคลากร 0 988,000 980,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 550,000 550,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 90,000 60,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 238,500 310,000

คาเชาบาน 0 36,000 36,000

รวมคาตอบแทน 0 41,000 41,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 0 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

20,000 0 0 %

15,300 0 0 %

28,760 0 0 %

30,000 0 0 %

0 14,000 0 %

0 0 100 %

118,985 144,200 0 %

0 0 0 %

0 0 0 % 15,000

0 0 100 %

20,000 0 0 %

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 0

07. โครงการอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก 

อปพร. เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 20,000 20,000

05. โครงการฝกอบรมและซอมแผนการชวยเหลือผูประสบ

สาธารณภัย
0 0 0

06. โครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอกควัน

และไฟปา
0 0 0

04 โครงการ  Safety  Zone ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลสงกรานต
0 0 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 0 0 0

โครงการบริหารศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 0 10,000 10,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  ประจําป

 2560
0 0 10,000

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 200,000 400,000

คาใชจายเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 6,370 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต  ประจําป 2560
0 0 10,000

โครงการฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย น้ําปาไหล

หลาก ดินโคลนถลม

0 50,000 0

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป

พร.) เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 94,800 0

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยบหนีไฟใหกับ

สถานศึกษาในพื้นที่
0 10,000 0

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ

สถานศึกษาในพื้นที่
0 0 10,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต ประจําป 2559
0 1,700 0

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อป

พร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 30,000

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา  

ประจําป 2560
0 0 30,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 23,500 0 %

0 19,500 -100 %

0 19,400 0 %

8,400 83,381.2 66.67 %

241,445 649,060.96

0 0 0 %

0 0 100 %

0 9,945 0 %

29,700 30,000 -76.92 %

0 0 0 %

11,050 0 33.33 %

56,000 0 0 %

96,750 39,945

348,195 725,005.96

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 60,000 100,000

รวมคาใชสอย 0 700,000 945,000

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 0 15,000 0

โครงการอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อปพร.

 เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

โครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอกควันและ

ไฟปา
0 0 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 130,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 10,000 10,000

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 10,000 10,000

รวมคาวัสดุ 0 210,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 951,000 1,126,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 30,000 40,000

วัสดุอื่น 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

0 24,000 0 %

0 16,500 0 %

0 8,500 0 %

0 17,000 0 %

0 0 100 %

0 15,000 0 %

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบสีแดง  ยาว  20  เมตร 

 จํานวน  3  เสน
0 0 0

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบสีแดง  ยาว  30  เมตร 

 จํานวน  2  เสน
0 0 0

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือนโรงเรียน 0 0 13,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร 0 0 11,000

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม

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

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง 0 0 60,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห ยาว  20  

เมตร  จํานวน  1  เสน
0 0 0

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงดามปน  จํานวน  1  อัน 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 3,000 0 %

57,122 0 0 %

57,122 84,000

57,122 84,000

405,317 1,438,073.35

1,198,531 1,438,073.35

517,580 807,206.45 45.16 %

2,220 0 0 %

0 40,419.35 17.65 %

133,360 181,650 -100 %

46,640 0 0 %

699,800 1,029,275.8

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

 จํานวน 3,000 บาท
0 0 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 1,969,000 2,220,000

แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน 0 30,000 114,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 1,969,000 2,220,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 30,000 30,000

รวมคาครุภัณฑ 0 30,000 114,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0

เงินประจําตําแหนง 0 51,000 60,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 930,000 1,350,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,128,000 1,410,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 147,000 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

699,800 1,029,275.8

0 0 0 %

0 0 0 %

33,600 36,000 0 %

3,900 2,145 0 %

37,500 38,145

162,266.75 89,758.06 75 %

186,413 0 0 %

9,800 22,366.35 -53.33 %

0 187,254 5.26 %

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 0 1,128,000 1,410,000

รวมคาตอบแทน 0 53,000 53,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0 36,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 10,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 2,000 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 95,000 100,000

คาจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 75,000 35,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 120,000 210,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ



41

ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

6,200 3,270 0 %

364,679.75 302,648.41

77,962 69,220 12.5 %

120 2,900 -75 %

2,026 4,916 0 %

29,885 9,957 0 %

0 0 0 %

28,110 28,730 0 %

0 0 0 %

138,103 115,723

0 0 0 %

0 0

540,282.75 456,516.41

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 20,000 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 5,000

วัสดุกอสราง 0 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 0 80,000 90,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 20,000 5,000

รวมคาใชสอย 0 310,000 365,000

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 2,000 2,000

วัสดุอื่น 0 1,000 1,000

รวมคาวัสดุ 0 148,000 143,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 30,000 30,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0 2,000 2,000

รวมงบดําเนินงาน 0 513,000 563,000



42

ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 -100 %

0 0

0 0

1,240,082.75 1,485,792.21

617,142.63 680,186.96 271.79 %

35,560 0 0 %

0 0 100 %

54,360 267,780 244.17 %

0 6,000 213.89 %

707,062.63 953,966.96

707,062.63 953,966.96

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับ

กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
0 9,900 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 1,650,900 1,973,000

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมคาครุภัณฑ 0 9,900 0

รวมงบลงทุน 0 9,900 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 36,000 113,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,369,000 4,966,500

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 523,000 1,800,000

เงินเดือนพนักงาน 0 810,000 3,011,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 1,369,000 4,966,500

งบดําเนินงาน
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 0 %

8,000 0 0 %

0 0 100 %

8,000 0

208,727 185,226.12 29.17 %

0 14,406 0 %

0 0 -100 %

0 39,900 0 %

0 0 -100 %

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 60,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 5,000 5,000

1. โครงกาารรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในถสานศึกษา 0 0 0

1.โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเลกเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 40,000 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 240,000 310,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมคาตอบแทน 0 5,000 65,000

คาใชสอย

2. โครงการครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็๋กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนา

เด็๋กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 1,223,200 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 868,444 0 %

0 0 -100 %

0 520,636 0 %

0 0 -100 %

49,270 0 0 %

74,830 53,560 100 %

34,000 0 0 %

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้

0 0 0

4.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
0 61,000 0

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้

0 0 0

3.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ

จายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 567,600 0

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของ

โรงเรียน
0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 0 61,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

19,580 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

446,134.2 0 0 %

976,463 0 0 %

0 0 0 %

1,809,004.2 1,682,172.12

โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 0 0 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 0 1,674,500

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 40,000

รวมคาใชสอย 0 2,141,800 2,669,920

คาวัสดุ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ใหแกโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 0 574,420

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ใหแก โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

71,813 60,000 0 %

85,324 79,904 42.86 %

1,131,116.13 1,233,158.8 5.19 %

0 0 0 %

6,980 0 0 %

0 0 0 %

1,295,233.13 1,373,062.8

3,112,237.33 3,055,234.92

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

วัสดุคอมพิวเตอร 0 10,000 10,000

วัสดุอื่น 0 1,000 1,000

คาอาหารเสริม (นม) 0 1,387,200 1,459,260

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,000 1,000

วัสดุสํานักงาน 0 30,000 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 35,000 50,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดหาเกาอี้สํานักงาน 0 5,500 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0 1,464,200 1,551,260

รวมงบดําเนินงาน 0 3,611,000 4,286,180

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดหาพัดลมติดผนัง 0 24,000 0

คาจัดหาพัดลมติดเพดาน 0 0 25,000

คาจัดหาตูเก็บเอกสาร 2 บาน (มี มอก.) 0 24,000 0

คาจัดหาโตะทํางานระดับ 1 - 2 0 13,800 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 15,000 0 %

0 3,000 0 %

0 5,500 0 %

0 23,500

0 78,000 0 %

86,600 0 0 %

498,000 0 0 %

584,600 78,000

1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (ขนาด

หนาจอไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 

เครื่อง จํานวน  15,000 บาท

0 0 0

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงหองน้ําหองสวมภายในอาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 67,300 25,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

2. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  800 VA  จํานวน 1 

เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
0 0 0

3. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25

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

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 200,000 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 200,000 200,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน โรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

584,600 101,500

2,120,000 2,142,000 2.26 %

2,120,000 2,142,000

2,120,000 2,142,000

6,523,899.96 6,252,701.88

20,000 0 -100 %

20,000 0

20,000 0

20,000 0

7,783,982.71 7,738,494.09

รวมงบลงทุน 0 267,300 225,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,862,000 1,904,000

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 7,109,300 11,381,680

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 1,862,000 1,904,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,862,000 1,904,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 20,000 0

งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 0 20,000 0

รวมแผนงานการศึกษา 0 8,780,200 13,354,680
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

671,864.52 1,166,790.97 -10.28 %

29,610 0 71.43 %

0 41,322.58 18.52 %

197,940 310,200 -2.86 %

91,410 12,000 0 %

990,824.52 1,530,313.55

990,824.52 1,530,313.55

0 0 0 %

67,850 75,600 -25 %

0 0 100 %

1,700 0 0 %

69,550 75,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 12,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,684,000 1,586,400

เงินประจําตําแหนง 0 56,700 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 350,000 340,000

เงินเดือนพนักงาน 0 1,226,100 1,100,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 39,200 67,200

คาเชาบาน 0 80,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

รวมงบบุคลากร 0 1,684,000 1,586,400

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0

รวมคาตอบแทน 0 85,000 70,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

231,000 222,838 -29.13 %

19,100 0 0 %

0 14,276 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

165,028 54,386.8 0 %

91,724 43,835 0 %

30,240 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก และนอก

ราชอาณาจักร
0 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 127,000 90,000

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 0 0 0

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และฮอรโมน

คุมกําเนิดของสุนัขและแมว ประจําป 2557
0 0 0

โครงการ  to  be number one 0 0 15,000

โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร
0 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 20,000 20,000

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถาน

ประกอบการจําหนายอาหาร ตามเกณฑอาหารสะอาด 
0 20,000 0

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถาน

ประกอบการจําหนายอาหารตามเกณฑอาหารสะอาด  
0 0 30,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 -100 %

0 29,970 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

10,000 0 0 %

โครงการเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม

 และโรคอุบัติซ้ํา
0 5,000 0

โครงการเฝาระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย  

ปราศจากสารปนเปอน
0 0 30,000

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค 0 42,000 0

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 0 50,000 0

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 40,000

โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม 0 15,000 0

โครงการรณรงคคักแยกขยะในชุมชน 0 0 100,000

โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม 

 และโรคอุบัติซ้ํา
0 0 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน 0 0 30,000

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
0 0 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก 0 100,000 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 0 0 100,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 12,668 0 %

0 0 100 %

0 18,998 0 %

5,345 1,315 0 %

552,437 398,286.8

19,345 29,793 0 %

69,983 192,700 63.93 %

3,363.3 0 0 %

0 11,550 0 %

240 2,600 0 %

18,885 24,150 33.33 %

111,816.3 260,793

โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ กับชุมชน
0 0 0

โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพกับชุมชน
0 0 30,000

โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
0 0 20,000

วัสดุสํานักงาน 0 30,000 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 183,000 300,000

รวมคาใชสอย 0 389,000 535,000

คาวัสดุ

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 0 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000

รวมคาวัสดุ 0 278,000 405,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 30,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 20,000 20,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

733,803.3 734,679.8

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 22,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

รวมงบดําเนินงาน 0 752,000 1,010,000

คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด 

(Ultra Low Volume cold fog generator) จํานวน 1 

เครื่อง

0 0 95,000

คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด 

(ULV) จํานวน 1 เครื่อง
0 95,000 0

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น 

จํานวน 1 เครื่อง
0 13,000 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 

 1  เครื่อง
0 4,300 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตุบุค สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง
0 21,000 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน  1  กลอง 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

92,000 0 0 %

92,000 22,000

92,000 22,000

210,000 105,000 -100 %

210,000 105,000

210,000 105,000

2,026,627.82 2,391,993.35

2,026,627.82 2,391,993.35

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน  2  

เครื่อง
0 0 6,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 133,300 101,400

รวมงบลงทุน 0 133,300 101,400

ครุภัณฑอื่น

คาเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด จํานวน 1 

เครื่อง
0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 2,674,300 2,697,800

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 105,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 2,674,300 2,697,800

เงินอุดหนุนเอกชน 0 105,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 105,000 0

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

667,702.03 479,820 -26.75 %

837.1 0 0 %

61,016 42,000 0 %

99,070 0 0 %

21,370 0 0 %

849,995.13 521,820

849,995.13 521,820

0 0 0 %

46,350 0 -46.15 %

7,874 11,449.5 -50 %

54,224 11,449.5

486,500 3,050 100 %

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 477,800 350,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 519,800 392,000

รวมงบบุคลากร 0 519,800 392,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 0 0

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 15,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 15,000 7,500

รวมคาตอบแทน 0 103,000 59,500

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 10,000 10,000

คาเชาบาน 0 78,000 42,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 2,150 0 %

5,350 0 0 %

491,850 5,200

16,813 60,743 0 %

121,705 0 0 %

58,793 0 0 %

43,600 41,855.7 0 %

25,920 16,800 0 %

0 0 0 %

266,831 119,398.7

812,905 136,048.2

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 40,000 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0

รวมคาใชสอย 0 35,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 20,000 20,000

วัสดุอื่น 0 5,000 5,000

รวมคาวัสดุ 0 145,000 145,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 70,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 30,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0

วัสดุกอสราง 0 0 0

คาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน 0 283,000 254,500

งบลงทุน
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

10,000 0 0 %

10,000 0 0 %

19,000 0 0 %

22,600 0 0 %

61,600 0

213,000 0 0 %

369,800 0 0 %

คาชุดเครื่องเสียงกลางแจง จํานวน 1 ชุด 0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการ

กอสราง

คาเครื่องตัดหญาแบบสะพาย แบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

คาเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน  จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0

คาเครื่องตัดหญาแบบสะพาย แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม./

ซม.ตามแบบสํานักบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 10 

บานแพะแมแฝกใหม

0 0 0

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม./ซม.

พรอมถังน้ําใส ขนาด 20 ลบ.ม. ตามสํานักบริหารจัดการ

กรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 5 บานหวยบง

0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

10,000 0 0 %

15,000 0 0 %

13,000 0 0 %

15,000 0 0 %

41,000 0 0 %

โครงการกอนสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร 3*4 ม.ยาว 

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

หมูที่ 4 บานขัวมุง

0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 

ม. ยาว 272 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พรอมรางระบายน้ํา 

ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 222 ม. หมูที่ 13 บานพระธาตุเจดีย

0 0 0

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล ขนาดเล็ก ถังกรอง

ขนาด 1.2*1.6 ม.พรอมถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส ขนาดไม

นอยกวา 5,000 ลิตร และหอถังสูง บริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

0 0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 

ม. ยาว 332 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30

 ม.ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด หมูที่ 

14 บานเจดียเจริญ

0 0 0

โครงการกอสรางปายสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ขนาด 2*6*2.5 เมตร
0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

10,000 0 0 %

10,000 0 0 %

372,000 0 0 %

13,268 0 0 %

209,600 0 0 %

1,291,668 0

1,353,268 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.30 ม. พรอมบอพัก คสล.

 และขยายไหลทาง คสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 300

 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด หมูที่ 

7 บานวังขุมเงิน

0 0 0

โครงการสรางปายเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ขนาดกวาง  0.6  เมตร  ยาว  1.80  เมตร  สูง  2  เมตร 

จํานวน 2 จุด

0 0 0

โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค ขนาด 9*18 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 165 ตารางเมตร หมูที่ 8 บานแพะ

หวยบง

0 0 0

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค คสล. 2 ชั้น ขนาด 5*

10*6 เมตร บริเวณ หมูที่ 3
0 0 0

งบเงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

2,206,000 0 0 %

2,206,000 0

2,206,000 0

5,222,168.13 657,868.2

0 422,815 -11.5 %

0 169,390 3.45 %

0 30,604.5 -23.91 %

0 622,809.5

0 622,809.5

0 0 0 %

0 59,850 0 %

เงินอุดหนุน

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 802,800 646,500

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 901,000 835,000

รวมงบบุคลากร 0 901,000 835,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 290,000 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 46,000 35,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 565,000 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

คาเชาบาน 0 72,000 72,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 3,520 -33.33 %

0 63,370

0 507,354.82 0 %

0 22,095.6 66.67 %

0 529,450.42

0 58,910 7.14 %

0 132,247 122.22 %

0 191,157

0 783,977.42

0 0 -100 %

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 15,000 10,000

รวมคาตอบแทน 0 92,000 87,000

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 140,000 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 60,000 100,000

รวมคาใชสอย 0 560,000 600,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 500,000 500,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมงบดําเนินงาน 0 882,000 1,037,000

งบลงทุน

วัสดุกอสราง 0 90,000 200,000

รวมคาวัสดุ 0 230,000 350,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 จํานวน 1 เครื่อง
0 23,000 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

0 358,700 0 %

0 220,560 0 %

โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที (นั่งราน) และอุปกรณของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 40,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 50,000 50,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800  VA จํานวน 1 เครื่อง 0 3,100 0

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง
0 9,900 0

คาถมดิน

โครงการถมดินลูกรัง พรอมบดอัดแนน บริเวณเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว หมูที่ 1 ต.แมแฝกใหม
0 0 0

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการ

กอสราง

โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาล หมูที่ 7 บานวังขุมเงิน 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 86,000 90,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 279,000 0 %

0 0 100 %

0 89,719.63 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 88,800 -100 %

0 1,036,779.63

0 1,036,779.63

0 2,443,566.55

โครงการกอสรางรางระบายน้ําบริเวณแนวรั้วดานขางลาน

เอนกประสงคและขางโรงจอดรถ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
0 0 344,400

โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่  9
0 0 455,000

โครงการกอสรางทางลาดสําหรับคนพิการ  ทุพพลภาพ  

และหองน้ํา
0 0 241,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 14 บานเจดียเจริญ 0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7  บานวังขุม 0 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 100,000 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,011,000 2,393,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 300,000

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (โรงเก็บของ) 0 0 1,053,000

โครงการดาดลําเหมือง บานเจดียแมครัว  (เหมือง ซอย 5) 

หมูที่ 3 ตําบลแมแฝกใหม
0 911,000 0

รวมงบลงทุน 0 1,097,000 2,483,400

รวมงานไฟฟาถนน 0 2,880,000 4,355,400
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

1,678,073 1,934,013.25 14.42 %

1,678,073 1,934,013.25

1,678,073 1,934,013.25

1,678,073 1,934,013.25

6,900,241.13 5,035,448

0 402,356.13 3.37 %

0 165,000 2.5 %

0 567,356.13

0 567,356.13

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,185,000 2,500,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 2,185,000 2,500,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 5,867,800 7,501,900

รวมคาใชสอย 0 2,185,000 2,500,000

รวมงบดําเนินงาน 0 2,185,000 2,500,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 645,000 665,000

รวมงบบุคลากร 0 645,000 665,000

เงินเดือนพนักงาน 0 445,000 460,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 200,000 205,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 78,000 0 %

0 28,500 0 %

0 12,285 0 %

0 19,710 0 %

0 10,200 0 %

9,915 0 0 %

0 0 -100 %

6,340 0 0 %

0 0 100 %

13,330 0 0 %

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมพัฒนาสตรี ตําบลแม

แฝกใหม ป 2558
0 0 0

4. โครงการฝกอบรมอาชีพ 0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสุงอายุตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

คาใชสอย

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนาประชาธิปไตย

ชุมชน
0 0 0

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน 0 0 80,000

โครงการคนไทยใจอาสา 0 0 0

โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อเสริมสรางการพัฒนา

ชุมชนของตนเองดวยใจรัก ประจําป 2559
0 10,000 0

5. โครงการคนไทยใจอาสา 0 0 0

6.โครงการจัดงานวันสตรีสากลเพื่อเสริมสรางการพัฒนา

ชุมชนของตนเองดวยใจรัก
0 0 0

โครงการฝกอบรมอาชีพ 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

60,000 0 0 %

0 0 -16.67 %

0 0 165.49 %

19,653 0 0 %

16,994 0 0 %

126,232 148,695

126,232 148,695

0 5,500 0 %

0 5,500

0 5,500

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมสตรีตําบลแมแฝกใหม ป 

2557
0 0 0

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 0 0 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม 0 78,000 65,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม 0 11,300 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา / นาที)  จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน  5,500 บาท 

สําหรับใชดานงานพัฒนาชุมชน

0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาใชสอย 0 99,300 175,000

รวมงบดําเนินงาน 0 99,300 175,000

งบเงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

12,000 0 0 %

420,000 277,700 -100 %

432,000 277,700

432,000 277,700

558,232 999,251.13

558,232 999,251.13

0 81,300 0 %

0 461,465 0 %

0 17,800 0 %

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 253,000 0

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 0 997,300 840,000

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 997,300 840,000

รวมเงินอุดหนุน 0 253,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 253,000 0

2. โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

3. โครงการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ ตําบลแมแฝกใหม 0 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชน 

และประชาชน
0 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 0 100 %

600,381 0 -100 %

50,900 0 0 %

0 0 0 %

651,281 560,565

29,120 18,060 0 %

29,120 18,060

680,401 578,625

0 0 0 %

0 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชนและ

ประชาชน
0 150,000 150,000

รวมคาใชสอย 40,000 550,000 575,000

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 40,000 400,000 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชน และ

ประชาชน
0 0 0

โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ 0 0 25,000

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม 0 0 400,000

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมคาวัสดุ 0 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 40,000 590,000 615,000

คาวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 40,000 40,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 30,000 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 30,000 30,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

680,401 578,625

0 42,000 0 %

0 7,300 0 %

0 0 100 %

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 0 30,000 30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 180,000 620,000 645,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 140,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 0 0

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง  2559 0 0 60,000

2. โครงการอนุกรักษ สงเสริมวัมนธรรมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
0 0 0

3. โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)
0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 0 -100 %

146,300 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

58,952 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 0 0 40,000

โครงการสงเสริม  ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี ปใหมเมือง
0 0 80,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ปใหมเมือง
0 80,000 0

โครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี  เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น
0 0 20,000

โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลง

เรียนรูในชุมชน
0 0 15,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 0 30,000 0

โครงการจัดงานประเพณีปใหมเมือง 0 0 0

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือพัฒนา

คุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)
0 10,000 10,000

โครงการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
0 0 0

โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดง 0 0 50,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

205,252 49,300

205,252 49,300

60,000 30,000 -100 %

100,000 148,000 -100 %

20,000 20,000 -100 %

180,000 198,000

180,000 198,000

385,252 247,300

1,065,653 825,925

รวมคาใชสอย 0 120,000 295,000

รวมงบดําเนินงาน 0 120,000 295,000

โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท 

ตามวิถีไทย วิถีทองถิ่น
0 0 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 70,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 220,000 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 30,000 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 120,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000 960,000 940,000

แผนงานการเกษตร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 220,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0 340,000 295,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 237,300 6.38 %

0 45,000 -2.41 %

0 282,300

0 282,300

0 2,530 0 %

0 8,770 0 %

0 7,705 0 %

158,480 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

รวมงบบุคลากร 0 476,700 490,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 194,700 190,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 476,700 490,000

เงินเดือนพนักงาน 0 282,000 300,000

1.5  โครงการฝกอบรมเกษตรกรการปลูกมะนาวในทอ 0 0 0

คาโครงการของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม
0 0 0

1. คาโครงการของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม แยกดังนี้ 

 โ 

0 0 0

1.4  โครงการอบรมและจัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวนาโยน 0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

คาโครงการของศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม 

้

0 155,000 0

โครงการงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม 0 0 70,000



73

ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

0 0 100 %

0 18,545 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

158,480 37,550

8,590 5,292 0 %

8,590 5,292

167,070 42,842

167,070 325,142

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ

และถายทอดโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม
0 0 30,000

โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ 0 0 30,000

โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม
0 0 25,000

โครงการบริหารจัดการฟารมปศุสัตว 0 0 0

วัสดุการเกษตร 0 20,000 20,000

รวมคาวัสดุ 0 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 0 155,000 215,000

คาวัสดุ

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตร 0 0 30,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
0 0 30,000

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 175,000 235,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0 651,700 725,000
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

59,200 14,625 50 %

59,200 14,625

59,200 14,625

59,200 14,625

226,270 339,767

1,617,433.54 1,732,956.55 1.66 %

573,620.57 547,619.02 -4.09 %

99,676 116,715 46.07 %

0 0 100 %

0 0 100 %

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

รวมแผนงานการเกษตร 0 691,700 785,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบดําเนินงาน 0 40,000 60,000

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0 40,000 60,000

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0 40,000 60,000

รวมคาใชสอย 0 40,000 60,000

คาชําระดอกเบี้ย 39,514.81 965,000 925,500

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 16,588 178,000 260,000

งบกลาง

คาชําระหนี้เงินตน 0 2,403,500 2,443,500

งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 0 11,317,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 2,342,400
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ป 2557 ป 2558

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

198,000 201,500 2.94 %

46,305 3,000 132.28 %

218,557.08 230,690.31 4.26 %

380,000 460,000 16.67 %

3,133,592.19 3,292,480.88

3,133,592.19 3,292,480.88

3,133,592.19 3,292,480.88

3,133,592.19 3,292,480.88

35,345,475.57 32,540,294.31

รายจายตามขอผูกพัน 0 246,500 257,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 0 480,000 560,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 17,000 204,000 210,000

สํารองจาย 0 182,800 424,600

รวมทุกแผนงาน 297,075.77 39,000,000 60,000,000

รวมงบกลาง 73,102.81 4,659,800 18,740,600

รวมแผนงานงบกลาง 73,102.81 4,659,800 18,740,600

รวมงบกลาง 73,102.81 4,659,800 18,740,600

รวมงบกลาง 73,102.81 4,659,800 18,740,600
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท180,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือนนายก/รองนายก

เพื่อจายเปนเงินเดือน นายก/รองนายก ไดแก

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  28,800 บาท

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  15,840 บาท จํานวน 2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหารงานทั่วไป 

00111สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปรงใสและเปน

ธรรม)

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก ไดแก

1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท

2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,500 

บาท  จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

180,000

725,760

2,848,320

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  60,000,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป แยกเปน

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก ไดแก

1.คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท

2.คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  4,500 บาท      

จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

7,422,320

10,239,820
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท3,300,000

4,574,000

1,555,200

207,360

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก

1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท

2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท

3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 

00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ

 10,080 บาท จํานวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือน

ละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท85,000

900,000

205,000

84,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปนราย

เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน  1  อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหารระดับตน

และระดับกลาง  จํานวน  5  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  

ลูกจาง  และพนักจางของเทศบาล  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 

00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง
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รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

2,650,000

30,000
280,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ

ลูกจาง  เชน คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาสมมนาคุณ  คาพาหนะ คาใชสถานที่ 

แกคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับ

การสอบคัดเลือกแกคณะกรรมการ ขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น เปน

ผูดําเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ตลอดจนคาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยความใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 จํานวน 20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปรงใส

และเปนธรรม)

 -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2560 ใหแก

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่ผานเกณฑการ

ประเมินและมีสิทธิไดรับ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตามหนังสือ

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

แจงเรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่องหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจางของ

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 142  ขอ 2)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท     700,000

1,050,000

25,000

210,000

15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุม 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาเชาบาน

คาเบี้ยประชุม

เพื่อจายเปนคาเชาบาน /เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล ในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล

 ตามระเบียบที่ราชการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ กิจการของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จัดทําสื่อสิ่งพิมพ วารสาร ปายผา ปายไวนิล ตลอดจนงานดาน

ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจการของเทศบาล ผานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

หนังสือพิมพ วาสาร ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)
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2. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล และเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมศาลและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ตอง

จายหนวยงานอื่นตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส

และเปนธรรม)

4. คาจางเหมาบริการ จํานวน  590,000  บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจางเหมา เพื่อใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่ง

อยางใด โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ ไดแก คาขนสงและ

คาจัดสงแบบพิมพงานทะเบียนราษฎร,คารับ - สงวารสาร, คาเย็บหนังสือ,คาถาย

เอกสาร , เขาเลมทําปกหนังสือ,คาจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคารและ

บริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาล ,คาจางเหมาปราบศัตรูพืช ดูแลตนไม ตัด

ตนไม, ขนยาย , กําจัดปลวกหรือแมลง, จางเหมาจัดทําของ, จางเหมาบริษัทรักษา

ความปลอดภัยตามสถานที่ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ,คาจาง

เหมาบริการบุคลภายนอก เพื่อชวยเหลืองานรับรองการใหบริการประชาชน,การ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธและใหบริการประชาชนผูมาติดตอประสานงาน แจง

ขอมูลขาวสาร ประกาศเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ชวยเหลือใหคําแนะนําในการรับ

เรื่องรองทุกขรองเรียน กรอกแบบฟอรมคํารองตางๆ ชวยเหลือทําเอกสารจัดซื้อจัด

จาง ฯลฯ ตลอดจนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจและหนาที่ของ

เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00110

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

3. คาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    จํานวน 

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 

รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค ฯลฯ ทั้งนี้ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท60,000

1.2 เพื่อเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ 

เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการ

เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ทั้งนี้รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และ

เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน  20,000 บาท (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คารับรอง จํานวน  30,000  บาท  แยกดังนี้

1.1 เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยเปนคาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจาย ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง

รวมถึงคาบริการดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ

เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคล โดยตั้งไวไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28กรกฎาคม 

2548 จํานวน  10,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

5. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน  50,000 บาท

เพื่อเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร มีความเร็วในการถายเอกสารไมนอยกวา 30 แผน

 / นาที และสามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4 โดยการเชาเปนรายเดือน สําหรับ

ใชในการถายเอกสารงานราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ที่มีความ

จําเปนตองจัดถาย เพื่อใชประกอบการดําเนินงานตาง ๆ ตลอดจนเพื่อเก็บสําเนา

เอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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รวม บาท

จํานวน บาท80,000

290,000รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2. คาใชจายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี จํานวน  30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน วันปยะมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ โดยเปนคาจางเหมาดําเนินการจัดงาน  คา

วัสดุ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด

รถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของผูบริหารทองถิ่น รอง

ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

 และพนักงานจางเทศบาล ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล และบุคคลที่ไดรับ

คําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

         

100,000

20,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ.2560

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560  ใหแก พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  ผูบริหาร รอง

ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

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

อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปายโครงการ , คาสมนาคุณวิทยากร, คากระเชา

ของที่ระลึกมอบใหประธานในพิธ,ี คาวัสดุอุปกรณในการจัดฝกอบรม , คา

จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม ฯลฯ  โดยสามารถดําเนินการจัดหาได

ตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110 งานบริหารงานทั่วไป 

00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 141  ขอ 1)

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปนคาเกี่ยวกับการ

ลงนามพระถวายพระพร, การจัดนิทรรศการเผยแพร ประชาสัมพันธพระราช

กรณียกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542, ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 

2541,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 

22 เมษายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท0310.4/ว

 2128  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -

 2562) หนา  68 ขอ 13)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท50,000

20,000

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสิน ของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหาร งานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

โครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท เทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความสามัคคี ปรองดองและ

สมานฉันท เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยเปนคาเกี่ยวกับการสรางความ

สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 143 ขอ 1)

โครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  "การปองกันและประโยชนทับซอนและการ

ปองกันการทุจริต"  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรู  เรื่อง  "การปองกันและ

ประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต"  ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 

2562) หนา 161 ขอ 3)
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

5,000

60,000

10,000

120,000

565,000

50,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ 

ฯลฯ ในสวนของสํานักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุกอสราง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ฯลฯ สําหรับงานในสวนของสํานัก

ปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

วัสดุงานบานงานครัว

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ สําหรับใชภายในสํานักงานเทศบาล

 และสําหรับงานบริการประชาชน ของเทศบาล(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท100,000

500,000

755,000

50,000

       20,000

250,000

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาบริการโทรศัพท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐานและคาโทรศัพทเคลื่อนที่ ในการติดตอ

ราชการของเทศบาลฯ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ

คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชนคาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข

โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในสํานักงานเทศบาล และในสวนที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของเทศบาล รวมถึงคาใชจายซึ่งเปนคาบํารุงรักษาหมอแปลงที่อยู

ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ฯลฯ (ปรากฏแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

150,000

5,000

36,000

117,500

117,500งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย

ฯลฯ เปนตน ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด 

และคาสื่อสารอื่น ๆ คาธรรมเนียมในการใชบริการคาเชาพื้นที่เว็ปไซด ของ

เทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  (โตะพับ

อเนกประสงค)  จํานวน  20  ตัว

เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  (โตะพับ

อเนกประสงค)  จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท  จํานวน 36,000 บาท  โดย

เปนโตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกาขาว  ขาเหล็กชุมโครเมี่ยม  ขนาดไม

นอยกวา  75 x 180 x 75  เซนติเมตร  สําหรับใชงานกิจกรรม/โครงการที่

เทศบาลฯ  จัดขึ้น  สําหรับงานบริการประชาชน  อํานวยความสะดวก

ประกอบการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปน

ราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 

2558) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 

2562) หนา 157 ขอ 36)

ครุภัณฑสํานักงาน
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จํานวน บาท

จํานวน บาท6,400

25,900โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้นแบบสามขา  ของเทศบาล  

ตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  10  เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น  แบบสามขา  จํานวน  10  

เครื่องๆ ละ  2,590  บาท  จํานวน  25,900  บาท  โดยเปนพัดลม

อุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้น  แบบสามขา  มีใบพัดไมนอยกวา  4  ใบพัด  ขนาด

ใบพัดไมนอยกวา  24  นิ้ว  และปรับระดับความเย็นได  สําหรับใช

ประกอบการจัดเตรียมสถานที่  เพื่อดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ  ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ใหประชาชนไดอยูในสภาพแวดลอมและ

บรรยาการที่ดี  อากาศปลอดโปรง  และเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร  ทั้งนี้ ราคา

ของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 146 ขอ 8)

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัด 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  2  ตู

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  ของงานทะเบียนราษฎร  สํานัก

ปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  2  ตูๆ ละ  3,200  บาท 

 จํานวน  6,400  บาท  โดยเปนตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  ขนาดไมนอยกวา  118 

x 40 x 87 เซนติเมตร  ภายในตูมีชั้นปรับระดับ  2 อัน  และมีกุญแจลอค  

เพื่อใชสําหรับการจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล 

 ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตราฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 146 ขอ 9)



90

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

เพื่อใชสําหรับงานสํานักงาน  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคา

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 11 

มีนาคม 2559) รายการที่ 32 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -

 2562) หนา 148 ขอ 12)

5,500

13,700

5,800

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงของงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน  1  ตู

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงของงานนิติการ  สํานัก

ปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  1  ตู  จํานวนเงิน  5,350 

 บาท  โดยมีขนาดไมนอยกวา  91 x 45 x 183  เซนติเมตร  ภายในมีแผนชั้น

ปรับระดับได  จํานวน 3 แผน แบงเปน 4 ชอง          และมีกุญแจลอค  

สามารถเก็บแฟม  เอกสารหรือเครื่องมืออุปกรณตางๆ   ได  สําหรับใชงานใน

สวนของงานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปน

ราคาในทองถิ่น  เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558)

 ของสํานักงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งาน

บริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

  โปรงใสและเปนธรรม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)  

หนา  147 ขอ 10)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access  Point) แบบที่ 1 

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  1  ชุด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย  (Access  Point)  แบบที่ 

 1  จํานวน  1  ชุด  ราคา  5,800  บาท  เพื่อใชงานกับระบบอินเตอรเน็ตที่มี

คุณภาพที่ดี  ไดมาตรฐาน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย

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

สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE  802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย

สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4  GHz  หรือดีกวา

หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา

สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม  Web  Browser  ได
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จํานวน บาท
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 -

 - 

 -

-

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

เพื่อใชสําหรับงานสํานักงาน  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคา

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 11 

มีนาคม 2559) รายการที่ 47 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -

 2562) หนา 145 ขอ 7)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1

 เครื่อง  ราคา  7,900  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

7,900

เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดียวกัน

ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก  (Inkjet)

มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอ

นาที (ipm)

สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)  ได

มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi

มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document  Feed)

สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา

สามารถยอและขยายได  25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

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

  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  (Wi-fi)  ได

สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  

100  แผน

มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที 

(ipm)

สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา
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จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท50,000

50,000

50,000

       30,000คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อ

การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ, รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา 

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

 งานบริหารงานทั่วไป 00110 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท30,000

30,000

4,000

34,000

270,000

270,000

270,000

304,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ตามระเบียบที่

ราชการกําหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผน

สถิติและวิชาการ 00112 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

  โปรงใสและเปนธรรม)

โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโโครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม

เพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12  มีนาคม  2553 (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม)  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 159  ขอ 1)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

วางแผนสถิติและวิชาการ 00112 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

คาใชสอย

งบดําเนินงาน

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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รวม บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

1,500,000

1,812,900
1,812,900

2,376,200

118,500

103,200

67,200

เงินเดือนพนักงาน

งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปน

รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน  1  อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน ประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหารระดับตน

และระดับกลาง  จํานวน  3  อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง
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จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท230,000

270,000

9,000

108,000
117,000
549,000

24,000

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงานเทศบาล 

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ในสวนของกองคลัง (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และ

พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1 อัตรา  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม เพื่อให

ประชาชน ไดทราบถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองในการ ชําระภาษี ฯลฯ  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิเบิกได

ตามระเบียบของทางราชการ ของกองคลัง(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท20,000

20,000

3. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  205,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จนแลวเสร็จ และอื่น ๆ ที่จําเปนในสวนของกองคลัง (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

2. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน  20,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของกองคลัง 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจาง ในสวนของกองคลังตลอดจนบุคคลที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม 

ระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานคลัง  00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส

และเปนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่ชํารุด

เสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

2,000

60,000
122,000

40,000

10,000

10,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ  

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปน

ธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ สําหรับใชในสวนของกอง

คลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองคลัง (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ สําหรับใชดานงานจัดเก็บภาษี

และงานพัสดุ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง

 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)
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รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท3,300

14,300

14,300

40,000

40,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี  

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา  18  หนาตอนาที  (ppm) 

- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  2  MB

- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดีกวา  

จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

- สามารถใชไดกับ  A4,  Leter,  Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา  150  แผน

เพื่อใชสําหรับงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน

เปนไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) รายการที่ 41 ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -

 2562) หนา 155 ขอ 30)

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย

 คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (CFMIS) ฯลฯ ตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสงไปรษณีย

 ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

7,900

3,100

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา /นาที) 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที  (ppm)

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได                                              

 - มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมนอยกวา 32 MB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได

รวมกันไมนอยกวา 250 แผน  สําหรับใชงานในสวนของกองคลัง ทั้งนี้ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) รายการที่ 42 ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

  00110 งานบริหารงานคลัง 00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 

2562) หนา 155 ขอ 31)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  สําหรับงานเอกสารทั่วไป  จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  จํานวน  1 

เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท  จํานวน  3,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา  4,800 x 4,800  dpi

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4

- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดีกวา  

จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง                                                                

เพื่อใชงานในสวนของ กองคลัง ทั้งนี้ ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม

เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559

 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) รายการที่ 51 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 

00113 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่  1  หนา 13 ขอ 2)
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

370,000

2,220,000

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร 980,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) 980,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล  ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 5 อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )

60,000

550,000
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รวม บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

945,000

36,000

5,000

310,000

คาเชาบาน

งบดําเนินงาน 1,126,000

คาตอบแทน 41,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจาย ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัย หรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงาน

เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาใชสอย

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลา

ราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิกคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ปรากฏในการรักษาความ

สงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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จํานวน บาท

จํานวน บาท400,000

20,000คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจางเทศบาล ในสวนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตลอดจน

บุคคลที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  305,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จ และอื่น ๆ ที่จําเปน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3186 ลงวันที่ 

22 พฤศจิกายน  2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 

3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภาย 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบ

สุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 137 ขอ 1)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท10,000

10,000

10,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 

2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต ประจําป 2560 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 

มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  (ปรากฏในแผนงาน การ

รักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง 

ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 135 ขอ 2)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 

ประจําป 2560  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลง

วันที่ 22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความ

สงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 -2562) หนา 

135 ขอ 1)

โครงการบริหารศูนย อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

(ฉบับที่ 1) หนา 12 ขอ 1)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท30,000

30,000

10,000

โครงการเฝาระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟปา ประจําป 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวังปองกันการเผาและควบคุมหมอก

ควันไฟปา ประจําป 2560  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

ความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 -2562) หนา  59 ขอ 1)

โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่ของ

สมาชิก อปพร.  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบ

สุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 137 ขอ

 3)

โครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาในพื้นที่

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ

สถานศึกษาในพื้นที่  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)หนา 136 ขอ 4)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท       40,000

       15,000

10,000

140,000

     100,000

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ในสวน

ของงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดย

เปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา

วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง 

ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560 - 2562) หนา 139 ขอ 3)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

40,000

10,000

10,000

30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

ความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)

วัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง 

ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคงปลอดภัย

และความสงบสุขของประชาชน)

งบลงทุน 114,000

คาครุภัณฑ 114,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เพื่อเปนคาจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร จํานวน 2ชุด ราคา 11,000 บาท  

สําหรับงานบริการประชาชน  อํานวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร  ทั้งนี้

 ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความ

มั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560-2562) หนา 28 ขอ 1)

       11,000โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบจราจร

วัสดุเครื่องแตงกาย

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง 

ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

60,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิง  จํานวน  4  ชุด  ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑ

ดังกลาวเปนราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ 

(มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางความมั่นคง ปลอดภัย

และความสงบสุขของประชาชน)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 

2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 12 ขอ 2)

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง รักษา

โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        30,000

เพื่อเปนคาจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือนโรงเรียน  จํานวน  2  ชุด ราคา 13,000

  บาท  สําหรับงานบริการประชาชน  อํานวยความสะดวกปลอดภัยในการ

สัญจร  ทั้งนี้ ราคาของครุภัณฑดังกลาวเปนราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏ

ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 00123 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 28 ขอ 2)

       13,000โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบเตือนโรงเรียน
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท
จํานวน บาท2,000

60,000

1,350,000

1,410,000

1,410,000

53,000

563,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,973,000

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ ผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจําตําแหนงสําหรับตําแหนง

ผูบริหารระดับตน  จํานวน  2  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินประจําตําแหนง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และคาตอบแทนอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

36,000

5,000

365,000

10,000

     210,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของกอง

การศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวน 

นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ที่ มท 0808.4/ ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
 เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของ   กอง

การศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม   ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาลของกอง

การศึกษาและผูมีสิทธิเบิก ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักอาศัยหรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงานเทศบาล ซึ่ง

มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ในสวนของกองการศึกษา (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร มีความเร็วในการถายเอกสารไมนอยกวา 30

 แผน / นาที และสามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4  โดยการเชาเปนราย

เดือน สําหรับใชในการถายเอกสารงานราชการของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

 ที่มีความจําเปนตองจัดถาย เพื่อใชประกอบการดําเนินงานตาง ๆ ตลอดจน

เพื่อเก็บสําเนาเอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

2.  คาจางเหมาบริการ จํานวน  150,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จ และอื่น ๆ ที่จําเปนในสวนของงานกองการศึกษา (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท20,000

100,000

35,000

135,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2560 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรมความรูภูมิปญญา 

จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 73 ขอ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางเทศบาล ในสวนของกองการศึกษา ตลอดจนบุคคลที่ไดรับคําสั่ง

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น

 พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน ของราชการที่ชํารุด

เสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ในสวนของกอง

การศึกษา ตลอดจนเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินอื่น ๆ ภายใน

ศูนยกีฬาตําบล สนามกีฬา สนามหญา สวนสุขภาพ ฯลฯ ใหอยูในสภาพดีและใช

การได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท5,000

5,000

90,000
143,000

วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองใชภายในศูนยกีฬาตําบล

แมแฝกใหม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปน

ธรรม)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ฯลฯ สําหรับใชงานในสวนของกองการศึกษา 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )

เพื่อเปนคาใชจายดังนี้

 - คาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  20,000 บาท 

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน 

ในสวนของกองการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

 - คาหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  70,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาหนังสือพิมพไวใหประชาชนไดอาน ประจําที่อานหนังสือพิมพ

หมูบาน จํานวน 14 หมูบาน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว , 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และศูนยการเรียนรู กศน.ตําบลแมแฝก

ใหม ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการพัฒนาที่อานหนังสือพิมพประจํา

หมูบานภายในตําบลแมแฝกใหม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท2,000

2,000

30,000

2,000

10,000

1,000

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองการศึกษา (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ สําหรับงานของกองการศึกษา

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ฯลฯ สําหรับใชในการดําเนินงานในสวนของกอง

การศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปน

ธรรม)

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย

ฯลฯ เปนตน ตลอดจนคาใชจายที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสงไปรษณีย 

ในสวนของกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุมใด ๆ ได แต

มีความจําเปนตองใชในการดําเนินงาน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท  1,800,000

  3,011,500

4,966,500

4,966,500

11,381,680

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  14 

 อัตรา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสงเสริมการ

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

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง

ประจําป ใหแกพนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 14 

อัตรา ในสวนของงานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา ในสังกัดกอง

การศึกษา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสงเสริมการ

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

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เงินประจําตําแหนง 42,000

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ พนักงานครูเทศบาล ผูดํารง

ตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจํา

ตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

5,000

65,000

4,286,180

     113,000

60,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติราชการ และคาตอบแทน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือสามารถเบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้ (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ในสวนของงานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา ใน

สังกัดกองการศึกษา  ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ

พนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน  14

อัตรา  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0809.4/ ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสงเสริมการ

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

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบ

ที่ราชการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน

บริหารงานทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท40,000

2,349,920

     310,000

2,669,920

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

2. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  300,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ  โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จ ฯลฯ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

1. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน  10,000  บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวย

ครูผูดูแลเด็กของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดแก  คา

วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ

ดําเนินการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็ก ทั้งนี้ ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 

สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 - 2562) หนา 100 ขอ 77)
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จํานวน บาท1,674,500

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

แยกดังนี้

2.3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)                                

 จํานวน 1,053,500  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

จํานวน 215 คน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิต

สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 112 ขอ 9 )

2.2 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส  จํานวน  5,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คาอาหาร และ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา

ทองถิ่น จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 113 ขอ 13)

2.1 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว จํานวน  230,500  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร

และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาศึกษาดูงานและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ

คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 

2562) หนา 102 ขอ 86)
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2.6  โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  5,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนา

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  เชนคาอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 -2562) หนา 92  ขอ 

61)

2.5 โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองในการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 ป

จํานวน  10,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูแกผูปกครอง

ในการดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะและพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 -2562) หนา 96 ขอ 65)

2.4 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว  จํานวน  5,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คาสถานที่ คาอาหาร

กลางวัน /อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่

จําเปนและเกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ

คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 

2562 ) หนา 101 ขอ 79)
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2.7  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 365,500 บาท                    

      เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 215 คน เปนเงินจํานวน  365,500

  บาท  โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 

สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรูภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง)
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จํานวน บาท574,420

3.3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู จํานวน  50,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 

สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ

คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -

2562) หนา 82 ขอ 30)

3.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย แม

ครัว  จํานวน  100,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุดของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 

สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ

คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -

2562) หนา 82 ขอ 29)

3.1 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  

จํานวน  9,000  บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิต

สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 81 ขอ23)

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา ใหแกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว แยกดังนี้
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3.4 โครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใส  จํานวน  2,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมฟนสวยยิ้มสดใสของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 

สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 -2562) หนา 112 ขอ 8)

3.5 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 

 216,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

จํานวน 54 คน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 112 ขอ 6)
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3.6 โครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จํานวน  20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการจัดทําและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน คาวิทยากร

 คาอาหารกลางวัน /คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหง

วัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) 

หนา 83 ขอ 33)

3.7 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  จํานวน  9,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตดังกลาว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่

 มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559   (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 87 ขอ 

44)

3.8 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน  15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 139 ขอ 2)
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3.9 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

จํานวนรวม  152,820  บาท

3.9.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 91,800 บาท                          

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54 คน  โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหมดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรูภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ

 และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ป (พ.ศ. 2560 -2562) หนา 85 ขอ 39)

3.9.2 คาหนังสือเรียน จํานวน  10,800 บาท                                              

 เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จํานวน 54 คน  โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลง

วันที่  3 สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 -2562) หนา 85 ขอ 39)

3.9.3 คาอุปกรณการเรียน จํานวน  10,800 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว จํานวน 54 คน  โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลง

วันที่  3 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 -2562) หนา 85 ขอ 39)
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3.9.4 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  16,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54 คน  โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 

มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) หนา 85 ขอ 39)

3.9.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน  23,220 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 54 คน ค โดยใชขอมูลจํานวนเด็ก

 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559 (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ

กับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) หนา 85

 ขอ 39)
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จํานวน บาท61,0004. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก          

ราชอาณาจักร

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

จํานวน  55,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศ

ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 

สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในสวนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

 - คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทานอากาศ

ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 

สําหรับการเดินทางไปราชการ ของครูแกนนําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว จํานวน 1 คน และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลง

วันที่  3 สิงหาคม 2559  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2558) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส

และเปนธรรม)
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จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท1,427,570

50,000

61,690
1,551,260

10,000

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว ฯลฯ สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนการศึกษา 00210 งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม)

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฯลฯ รวมถึงน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ใน

สวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่ชํารุด

เสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ที่ตองบํารุงรักษา

หรือซอมแซม ในสวนของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00211 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม)

คาอาหารเสริม (นม)

คาอาหารเสริม (นม) แยกดังนี้

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก นักเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 

10 มิถุนายน 2559  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  จํานวน  411,984 บาท (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) หนา 111 ขอ 1)

วัสดุงานบานงานครัว
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จํานวน บาท1,000

2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก นักเรียนของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2559 จํานวน 54 คน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

 ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559  จํานวน  103,474.80 

บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

 2560 -2562) หนา 111 ขอ 1)

3. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน

เจดียแมครัวและโรงเรียนบานแมแฝก รวม 476 คน แยกเปนเด็กนักเรียน

โรงเรียนบานเจดียแมครัว จํานวน 345 คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแม

แฝก จํานวน 131 คน โดยใชขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลง

วันที่  3 สิงหาคม 2559  จํานวน  912,111.20 บาท  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 -2562) หนา 111 ขอ 1)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ เพื่อใชในงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท25,000

25,000

225,000

1,000

10,000

วัสดุอื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุมใด ๆ 

ได แตมีความจําเปนตองใชในการดําเนินงาน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาจัดหาพัดลมติดเพดาน

เพื่อเปนคาจัดหาพัดลมติดเพดาน จํานวน 25 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 

25,000 บาท โดยเปนพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว เพื่อใชงานในสวนของ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา ทั้งนี้ ราคาครุภัณฑ

ดังกลาวเปนราคาในทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ 

(มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมในการใหบริการ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)  หนา 150 ขอ 17 และ หนา

 151  ขอ  20)

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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รวม บาท

จํานวน บาท200,000

200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (รายจายที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชการซอมแซมตามปกต)ิ โดย

เปนการบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูใน

สวนของงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ใหอยูในสภาพที่ดีใชได 

รวมถึงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3

 สิงหาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และ

พัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท1,904,000

1,904,000

1,904,000งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว  จํานวน   

1,380,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว จํานวน 345 คน  ตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 

2559  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 -2562) หนา 111 ขอ 2)

2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก                        

จํานวน  524,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก จํานวน 131 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2559 

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 -2562) หนา 111 ขอ 3)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

67,200

67,200

1,100,000

1,586,400

1,586,400

2,697,800

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนง ที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนประจําตําแหนง สําหรับตําแหนง

ผูบริหารระดับกลาง  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเปน

รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู  จํานวน  1  อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

12,000

340,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ

เทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

60,000

5,000

70,000

1,010,000งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อเปนคาเชาบานพักอาศัยหรือเชาซื้อ ใหแก พนักงานเทศบาลของสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดตามระเบียบราชการ (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ในสวนของ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่ง

เปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทํา ในเวลาราชการได ซึ่งมี

สิทธิเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาเชาบาน
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จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท90,000

535,000

5,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  แยกดังนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที่

ราชการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน

ทั่วไป 00111 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

1. คาธรรมเนียมตางๆ  จํานวน  10,000  บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชน

ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

2. คาจางเหมาบริการ  จํานวน  80,000  บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจางจนแลวเสร็จและอื่น ๆ ที่จําเปน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท30,000

20,000คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด

รถ ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน

 คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม ระเบียบของทางราชการที่กําหนด 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

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

2558  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00211 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานกิจการประปาหมูบาน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน

กิจการประปาหมูบาน โดยเปนคาจัดการอบรมใหความรู  คาวัสดุ  อุปกรณ

ตางๆ  คาสงตรวจวิเคราะหน้ํา  คาชุดตรวจวิเคราะหน้ํา  คาจัดทําฐานขอมูล  

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

(พ.ศ.2560 - 2562) หนา 125 ขอ 34)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

100,000

30,000

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน โดย

เปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณในกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะและคาใชจายในการให

ความรูแกชุมชนและผูปฏิบัติงาน  รวมถึงการศึกษาดูงานในชุมชนตนแบบกลวิธี

กําจัดขยะ  ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 55 ขอ 3)

โครงการเฝาระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย  ปราศจากสารปนเปอน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรเฝาระวังการบริโภคอาหาร

สะอาดปลอดภัย  ปราศจากสารปนเปอน  โดยเบิกเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณใน

กิจกรรมเฝาระวังและตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร  และคาใชจายในการให

ความรูแกผูประกอบการและผูบริโภค  ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 พ.ศ. 2542  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 124 ขอ 32)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท30,000

30,000โครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กับชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสรางการมีสวนรวมรับผิดชอบของ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพกับชุมชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  และอื่นๆ 

 ในการจัดกิจกรรมใหความรูแกผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ/โรงงาน

ตางๆ   ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญา จิตรสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 60 ขอ 5)

โครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปายสถานประกอบการจําหนายอาหาร

ตามเกณฑอาหารสะอาด  รสชาติอรอย

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปาย

สถานประกอบการจําหนายอาหาร  ตามเกณฑอาหารสะอาดรสชาติอรอย  โดยจาย

เปนคาวัสดุ  อุปกรณ  ชุมทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะหอาหาร  ฯลฯ   ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตรสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

 (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 123 ขอ 31)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท100,000

40,000

20,000โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน  เพื่อ

สิ่งแวดลอมที่ดี  เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 

0801.2/ว 1060  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ

สิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 - 2562) หนา 55 ขอ 2)

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก ที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลแมแฝกใหม โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใน

การรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และ

พัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 117 

 ขอ 23)

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับประชาชน ใน

พื้นที่ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหง

วัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตรสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ

กับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 118 

ขอ 24)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท10,000

15,000

20,000

โครงการ to be number one

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ to be number one ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญา จิตรสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 140 ขอ 

5)

โครงการเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ  โรคอุบัติใหม  และโรคอุบัติซ้ํา ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญา จิตรสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 119 ขอ 25)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของราชการที่

ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพที่ดี หรือสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ ในสวน

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

405,000

30,000

5,000

20,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ในสวนของกองสารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุสํานักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ ฯลฯ 

ในสวนของกองสารณสุขและสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

10,000

300,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ ในสวนของกองสารณสุข

และสิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชงานในสวนของกองสาธารสุข

และสิ่งแวดลอม เชน ถุงขยะ ถังขยะ ไมกวาด ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุงานบานงานครัว
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จํานวน บาท

รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

40,000

95,000

วัสดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองสารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

101,400

101,400

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low 

Volume cold fog generator) จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra Low 

Volume cold fog generator) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  95,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะ เปนเครื่องพนสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด เครื่องยนต

เบนซิน 2 จังหวะ กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 1.5 แรงมา ผานการรับรอง

และทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อใช

สําหรับงานควบคุมโรคไขเลือดออก ซึ่งเปนโรคระบาดที่สําคัญที่เปนอันตราย

ตอชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อใหการควบคุมโรคไขเลือดออกเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ราคาที่จัดตั้งไวเปนราคาในทองถิ่น เนื่องจากไมมีใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558) ของสํานักงบประมาณ(ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปน

ธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 147 ขอ 11)
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จํานวน บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน 2 เครื่อง 6,400
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

3,200 บาท จํานวน 6,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800  VA  (480  Watts)

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที   เพื่อใชสําหรับงานในสวนของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559 (ณ  วันที่  11 มีนาคม 2559) รายการที่ 58 ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221) สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2560 - 2562) หนา 152 ขอ 25)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

646,500

42,000

350,000

392,000

392,000

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนง ที่ไดรับเงินประจํา

ตําแหนงตาม กฎหมาย วาดวยเงินเดือนประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงผูบริหาร

ระดับตน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส

และเปนธรรม)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินประจําตําแหนง

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

10,000

59,500

254,500

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาและประกวดราคา 

ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม งานกอสราง , คาตอบแทนการ

ตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดใน

ขอบัญญัติทองถิ่นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4 / ว 3652  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท30,000

50,000

7,500

42,000

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งเปนผูมี

สิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาเชาบาน

คาธรรมเนียมตาง ๆ  จํานวน  30,000  บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองจายในสวนของกองชาง 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาเชาบาน /เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล ในสวนของ กอง

ชาง ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาใชสอย
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จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท30,000

70,000

40,000

145,000

20,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 

ณ ทานอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน 

คาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง ในสวนของกองชาง ตลอดจนบุคคลที่ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัว ใหเดินทางไปราชการ โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตาม

ระเบียบของ ทางราชการที่กําหนด ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 (แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ ในสวนของกองชาง (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241

 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ ในสวนของกองชาง (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

วัสดุสํานักงาน

คาวัสดุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ฯลฯ สําหรับใชในสวนของกองชาง (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

00241 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )
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จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท300,000

835,000

835,000

4,355,400

5,000

500,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุ ในกลุมใด ๆ 

ได แตมีความจําเปนตองใชในการดําเนินงานของกองชาง (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

ประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน  2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป  จํานวน  2 อัตรา  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน

ไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 โปรงใสและเปนธรรม)

วัสดุอื่น

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน
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จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

1,037,000

35,000

87,000

คาเชาบาน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางทั่วไป ตามหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และ

พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จํานวน 2 อัตรา  

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟาและถนน  00242  

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ในสวของกอง

ชาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิก ตามระเบียบของทางราชการ  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อเปนคาเชาบานพักอาศัยหรือเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ในสวนของ

กองชาง ซึ่งเปนผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดตามระเบียบราชการ ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ หรือวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวน นอกเวลาราชการปกติหรืองานที่

ไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่ 15

 พฤษภาคม 2550 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 

00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

5,000

10,000

72,000
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

     100,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาใชสอย

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางกระทําการอยางใด อยางหนึ่งที่จําเปน

จะตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ โดยอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จนแลวเสร็จ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน  

00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )

200,000

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ หรือทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ

 โดยการบํารุงรักษาและซอมแซมอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางจนแลวเสร็จ 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

350,000

150,000

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุกอสราง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา วิทยุ และอุปกรณไฟฟา วิทยุ ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ

ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานตาง ๆ ตาม

หนาที่ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน

 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม )

500,000

600,000
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รวม บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ

เพื่อเปนคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที (นั่งราน) และอุปกรณ

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ขนาดกวาง 9.15 เมตร สูง 5.15 – 5.30  

เมตร และอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  ทั้งนี้ ราคาที่จัดตั้งไวเปนราคาในทองถิ่น 

เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (มีนาคม 2558) ของสํานัก

งบประมาณ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 

2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 14 ขอ 3)

50,000

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  , รายจายเพื่อซอมแซม

บํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ (ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน 

00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

งบลงทุน

40,000

โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที (นั่งราน) และอุปกรณ

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

90,000

2,483,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

2,393,400

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ความกวาง

ภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40-0.60  เมตร  ความยาว  165.00  เมตร 

 ทั้งนี้เปนไปตามแบบแปลนที่กองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุล

และยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 3 ขอ 4)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสํานักงานเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว

โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก    

หมูที่ 9  ตําบลแมแฝกใหม

455,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางรางระบายน้ําและวางทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 ตําบลแมแฝกใหม  โดยมีขนาดความ

กวางภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40 - 0.60  เมตร  ความยาว174.00  

เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ∅ 0.30  เมตร  จํานวน   60  ทอน  

และบอพักน้ํา  จํานวน  1  บอ  รวมระยะทางทั้งหมด  234.00เมตร  ทั้งนี้

เปนไปตามแบบแปลนที่กองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลและยั่งยืน 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

 ฉบับที่ 1 หนา 2 ขอ 1)

344,400

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

241,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  โดยกอสรางทางลาดสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ

  จํานวน  1  แหง  และหองน้ํา  จํานวน  1  แหง  ทั้งนี้เปนไปตามแบบแปลน

ที่กองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 445  ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ  2556,  

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1283  ลงวันที่ 27 

 พฤษภาคม  2556 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 

0891.3/ว 1961  ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลและยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  แกไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หนา 

2 ขอ 2)

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (โรงเก็บของ)
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (โรง

เก็บของ)  โดยมีขนาดกวาง  6.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  สูง  3.80  เมตร

  มีพื้นที่อาคารไมนอยกวา  144.00  ตารางเมตร  ทั้งนี้เปนไปตามแบบแปลน

ที่กองชางเทศบาลตําบลเจดียแมครัวกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลและยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  แกไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หนา 

3 ขอ 3)

1,053,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 300,000

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โดยเปนการบํารุงรักษา

และปรับปรุงทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและสิ่งกอสราง ที่อยูในความรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ใหอยูในสภาพที่ดีใชไดตามปกติ (ปรากฏในแผนเคหะ

และชุมชน 00240 งานไฟฟาและถนน 00242 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

โครงการกอสรางทางลาดสําหรับคนพิการ  ทุพพลภาพและหองน้ํา
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

  2,500,000

คาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อเปนคาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คาจัดการซื้อ

วัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บขยะ เชน ถุงมือ ถุงขยะ ผากันเปอนถังขยะ ฯลฯ 

รวมถึงคาจางเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยังสถานที่กําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อใหสภาพแวดลอม

ภายในตําบล ใหสะอาดเรียบรอย  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อเปน

ฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หนา 4 ขอ 2)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

2,500,000

2,500,000

2,500,000
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รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

665,000

665,000

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 

จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน

สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

205,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

460,000

งบบุคลากร

840,000
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รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

175,000

175,000

30,000

65,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา

สตรีตําบลแมแฝกใหม เชนคาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560 -2562) หนา 127 ขอ 2)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ตลอดจนเปน คาใชจายเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม

ผูสูงอายุสัญจรในระดับอําเภอของผูสูงอายุตําบลแมแฝกใหม ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

(ปรากฏในแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม และความ

เขมแข็งของชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ.2560 -2562) หนา 128 ขอ 3)
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จํานวน บาทโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน (แผน LSEP) 80,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

สําหรับประชาชน เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาปายโครงการ คาวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553 (ปรากฏในแผนงานสราง

ความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ

ชุมชน 00252 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคม

แหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 -2562) 

แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 11 ขอ 2)
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รวม บาท
รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน

400,000

150,000

575,000

615,000

645,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาของ

เยาวชนและประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 

0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 114 ขอ 

19)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ฯลฯ 

ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม

 2547 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน

กีฬาและนันทนาการ 00262 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู  ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ

คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 

2562) หนา 114  ขอ 16)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ

 ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม

 2547 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬา

และนันทนาการ 00262 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสราง

สังคมแหงวัฒนธรรม ความรู  ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา

 113  ขอ 14)

25,000

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝกใหม

โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา  สําหรับเขารวมแขงขันกีฬาประจําป

ของตําบล เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาฝกซอมออกกําลังกาย และเขารวมแขงขันกีฬา

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬาซึ่งเปนวัสดุกีฬา  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู  ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา  114  ขอ 

15)

40,000

40,000

เพื่อเปนคาซอมแซมและใชสอย โดยเปนการบํารุงรักษาทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดิน

และสิ่งกอสราง ใหอยูในสภาพที่ดีใชไดตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

30,000

30,000

30,000

คาวัสดุ

วัสดุกีฬา
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

295,000

295,000

295,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปใหมเมือง โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย

อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00260 งาน

ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 

2560 - 2562) หนา 70  ขอ 6)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยเปน

คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

00263 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหง

วัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 69 ขอ 1)

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

80,000

40,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี          ปใหม

เมือง

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)  โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร

กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิต

สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 69 ขอ 2)

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต            

(ธรรมสัญจร)

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง  ๒๕59 60,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบฮีต โตยฮอย  ผอกอย ปาเวณียี่เปง 

 ๒๕59 โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานกีฬา

และนันทนาการ 00262 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 5 ขอ 1)

10,000
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

โครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี  เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น 20,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมผูนําทางศาสนพิธี  เพื่อ

อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.2542  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 หนา 6 ขอ 2)

โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดง 50,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษสงเสริมดนตรีพื้นเมืองและ

ศิลปการแสดง โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร

วางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานกีฬา

และนันทนาการ 00262 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 7 ขอ 3)
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จํานวน บาท

จํานวน บาทโครงการอบรมสืบสานคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยามารยาท  
ตามวิถีไทย  วิถีทองถิ่น

20,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสืบสานคุณธรรม  จริยธรรม 

จรรยามารยาท  ตามวิถีไทย  วิถีทองถิ่น  โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 8 ขอ 5)

โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลงเรียนรูในชุมชน 15,000

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น วัดแม

แฝก เปนแหลงเรียนรูในชุมชน  โดยเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร

กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.2542  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิ

ปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 หนา 7 ขอ 4)
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

190,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทน พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานประจําป 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏ

ในแผนการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

300,000
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป จํานวน  1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริม

การเกษตร 00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และเปนธรรม)

725,000

490,000

490,000

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

215,000

คาตอบแทนพนักงานจาง

215,000คาโครงการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา    

  

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

235,000

1. โครงการบริหารงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม จํานวน 25,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการของศูนยบริการ และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320

 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2560 - 2562) หนา 41 ขอ 1)
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 4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 30,000 บาทเพื่อ

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560-2562) หนา 52  ขอ 9)

3. โครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝกใหม จํานวน  70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเกษตรตําบลแมแฝก

ใหม ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏ

ในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560-2562) หนา 44   ขอ 1)

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม จํานวน      30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลแมแฝกใหม ฯลฯ  ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

สมดุลและยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 42  

ขอ 2)
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รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการเกษตร 

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุล

 และยั่งยืน)

20,000

20,000

6. โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและผลิตผักปลอดสารพิษ (แผน LSEP)  

จํานวน  30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการทําปุยหมักและ

ผลิตผักปลอดสารพิษ  ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 

00321 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

อยางสมดุล และยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 

52 ขอ 11)

5. โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร  (แผน LSEP)จํานวน 

30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได

ใหกับเกษตรกร ฯลฯ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

สมดุลและยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 52 ขอ

 10)

คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

โดยประชาชนตําบลแมแฝกใหม ตั้งปณิธานทําความดีในการปองกันไฟปา การ

กอสรางฝายชะลอน้ํา การปองกันการบุกรุกปาและเขตลําน้ํา การตรวจพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติ เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ

พระบรมวงศานุวงค ตลอดจนเปนคาใชจายใน  การปลูกปา คาใชจายในการ

ฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  มกราคม  

2558  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/

ว 1060  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

00320 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 สอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม 

เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2560-2562) หนา 54 ขอ 1 )

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

60,000งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

60,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

60,000

60,000
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รวม บาท

รวม บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 18,740,600

งบกลาง 18,740,600

งบกลาง 18,740,600

คาชําระหนี้เงินตน 2,443,500
1. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 1,200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาชําระเงินกู

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กูเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว และระบบประปาหมูบาน ตามสัญญาเงินกูประจําฉบับลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

2. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 570,000 บาท เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 5 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกู

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต  (Over Lay ) ถนน คสล. และเพื่อจัดซื้อที่ดิน ตามสัญญาเลขที่ 

969/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบ

กลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปน

ธรรม)

3. คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน  673,500  บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 2) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อ

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

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

และ สัญญาเลขที่ 1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   เชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาทคาชําระดอกเบี้ย 925,500

1. คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน  500,000 บาท   เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กูเพื่อ กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว และระบบประปาหมูบาน ตามสัญญาเงินกูประจําฉบับลง

วันที่ 25 ธันวาคม 2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 

00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

2. คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน 220,000 บาท เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  (Over Lay ) ถนน คสล. และเพื่อจัดซื้อที่ดิน ตาม

สัญญาเลขที่ 969/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

3. คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน  205,500 บาท  เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ปที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ เทศบาล พ.ศ.2552 กูเพื่อดําเนินโครงการตาง ๆ  

รวม 13 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 1480/47/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 

2558 , สัญญาเลขที่ 1498/65/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 และ สัญญา

เลขที่ 1510/77/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง

 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      260,000

เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคม พนักงานจางของเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว และพนักงานจางในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป

 2560  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 210,000

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการสนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูปวยเอดส โดยจาย

เปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแกผูปวยเอดสภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 

35 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 และ หนังสือดวน

ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรูภูมิปญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 126  ขอ 1)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,317,600

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการสนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูสูงอายุ โดยจาย

เปนเงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน 

1,461 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 4072 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรูภูมิปญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงปรากฏในแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 10  

ขอ 1)
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน หรือในกรณีที่ไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

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

กลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม)

เบี้ยยังชีพผูพิการ   2,342,400

เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการสนับสนุนเงินยังชีพใหแกผูพิการ โดยจายเปน

เงินยังชีพ / เบี้ยยังชีพ ใหแกผูพิการภายในตําบลแมแฝกใหม จํานวน   244 

คน ๆ ละ 800 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว

 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบ

กลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการสรางสังคม

แหงวัฒนธรรม ความรูภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป แกไข เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 10  ขอ 2)

สํารองจาย      424,600
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล       

เจดียแมครัว  จํานวน  200,000  บาท 

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ไมนอย

กวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข ที่ไดรับจากกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ 

ตามบันทึกขอตกลง ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ ระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับองคการบริหารสวน

ตําบลหรือเทศบาล เลขที่ 1011/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551(ปรากฏใน แผนงาน

งบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ)

รายจายตามขอผูกพัน      257,000

รายจายตามขอผูกพัน  แยกดังนี้

2. คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  จํานวน  42,000  บาท

เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยพิจารณาตั้งงบประมาณตามรายรับจริงประจําปที่ผาน

มาแตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริง ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542(

ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด

เชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม) 

3. เงินชวยเหลือการศึกษา (เงินทุนการศึกษา) จํานวน  15,000 บาท

เพื่อจายเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาและผูดอยโอกาสที่ไดรับ

ทุนการศึกษาตอจากเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่

 มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 560,000

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใน

อัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 23 กันยายน 

2551 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม)
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แผนงาน

คาชําระดอกเบี้ย 925,500 925,500

รายจายตามขอผูกพัน 257,000 257,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 210,000 210,000

คาชําระหนี้เงินตน 2,443,500 2,443,500

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 260,000 260,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,317,600 11,317,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
560,000 560,000

สํารองจาย 424,600 424,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,342,400 2,342,400

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก
180,000 180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1,555,200 1,555,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี
207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก
180,000 180,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินเดือน      

(ฝายการเมือง)

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

งบบุคลากร
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

คาตอบแทนพนักงานจาง 190,000 205,000 300,000 340,000 1,800,000 550,000 1,018,500 4,403,500

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 35,000 12,000 113,000 60,000 109,000 329,000

เงินเดือนพนักงาน 300,000 460,000 850,000 1,100,000 4,361,500 370,000 5,070,000 12,511,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 67,200 102,000 308,200 519,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,500 5,000 70,000 38,000 130,500

คาเบี้ยประชุม 15,000 15,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

10,000 7,000 30,000 47,000

คาเชาบาน 114,000 60,000 36,000 36,000 318,000 564,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ
5,000 5,000 5,000 5,000 20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,030,000 90,000 520,000 325,000 930,000 4,880,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ
60,000 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ

คาตอบแทน

งบบุคลากร
เงินเดือน       

(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

20,000 20,000 96,000 20,000 100,000 256,000

คาใชจายในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
400,000 400,000

โครงการ to be number one 15,000 15,000

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผ

อกอย ปาเวณียี่เปง 2559
60,000 60,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา
40,000 40,000

โครงการกีฬาผูสูงวัยใสใจสุขภาพ 25,000 25,000

โครงการแขงขันกีฬาตําบลแม

แฝกใหม
400,000 400,000

โครงการงานวันเกษตรตําบลแม

แฝกใหม
70,000 70,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดประชุมและเวที

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน

และแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

30,000 30,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองปายสถานประกอบการ

จําหนายอาหารตามเกณฑ

อาหารสะอาด รสชาติอรอย

30,000 30,000

โครงการบริหารงานศูนยบริการ

และถายทอด  ทคโนโลยีการ 

เกษตรประจําตําบลแมแฝกใหม

25,000 25,000

โครงการบริหารศูนย อปพร.

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
10,000 10,000

โครงการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560

20,000 20,000

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

15,000
15,000

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 

ประจําป 2560

10,000 10,000

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต ประจําป 2560

10,000 10,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการฝกอบรมทบทวน

บทบาทและหนาที่ของสมาชิก 

อปพร.เทศบาลตําบลเจดียแม

ั

30,000 30,000

โครงการฝกอบรมผูนําทางศา

สนพิธี เพื่ออนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น

20,000 20,000

โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

100,000 100,000

โครงการฝกอบรมและซอมแผน

อพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษา

ในพื้นที่

10,000 10,000

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

สําหรับประชาชน
80,000 80,000

โครงการเฝาระวังการบริโภค

อาหารสะอาดปลอดภัย 

ปราศจากสารปนเปอน

30,000 30,000

โครงการเฝาระวังการเผาและ

ควบคุมหมอกควันไฟปา 

ประจําป 2560

30,000 30,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการเฝาระวังควบคุมและ

ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม 

และโรคอุบัติซ้ํา

20,000 20,000

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก

และผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว

40,000 40,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม
65,000 65,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

พัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม
30,000 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงานกิจการประปา

หมูบาน

30,000 30,000

โครงการพัฒนาแหลงวัฒนธรรม

ทองถิ่น วัดแมแฝก เปนแหลง

เรียนรูในชุมชน

15,000 15,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการ

และถายทอดโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลแมแฝกใหม

30,000 30,000

คาใชสอยงบดําเนินงาน
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการรณรงคคักแยกขยะใน

ชุมชน
100,000 100,000

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ

สุนัขบา
40,000 40,000

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก
100,000 100,000

โครงการรณรงคลดภาวะโลก

รอนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี เพิ่ม

พื้นที่สีเขียว

20,000 20,000

โครงการสงเสริม ฟนฟูสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ปใหมเมือง

80,000 80,000

โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก

และผลิตผักปลอดสารพิษ
30,000 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

แขงขันกีฬาของเยาวชนและ

ประชาชน

150,000 150,000

โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม

รายไดใหกับเกษตร
30,000 30,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย



177

                            

แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว

1,674,500 1,674,500

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา เพื่อจาย

เปนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหแกโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม

ครัว

574,420 574,420

โครงการสรางการมีสวนรวม

รับผิดชอบของกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพกับชุมชน

30,000 30,000

โครงการเสริมสรางความสามัคคี

 ปรองดองและสมานฉันท 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
60,000 60,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการอนุรักษสงเสริมดนตรี

พื้นเมืองและศิลปะการแสดง
50,000 50,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เพือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (ธรรมสัญจร)

10,000 10,000

โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม

 จริยธรรม จรรยามารยาท ตาม

วิถีไทย วิถีทองถิ่น

20,000 20,000

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

การปองกันผลประโยชนทับ

ซอนและการปองกันการทุจริต 

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

20,000 20,000

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

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 52,000 92,000

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 40,000 40,000 10,000 90,000 210,000

คาวัสดุ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 150,000 5,000 10,000 10,000 175,000

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

วัสดุกีฬา 40,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 300,000 55,000 60,000 415,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000 10,000 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,427,570 1,427,570

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 3,000 30,000 38,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000 151,690 180,000 401,690

วัสดุอื่น 5,000 2,000 7,000

คาบริการสื่อสารและ 150,000 150,000

คาไฟฟา 500,000 500,000

คาบริการไปรษณีย 2,000 45,000 47,000

คาบริการโทรศัพท 100,000 100,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดหาพัดลมติดเพดาน 25,000 25,000
คาครุภัณฑงบลงทุน

คาสาธารณูปโภค

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงานของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว (โตะพับ

อเนกประสงค)

36,000 36,000

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน

กระจกสูงของงานนิติการ 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560

5,500 5,500

โครงการจัดซื้อตูเหล็กบาน

เลื่อนทึบ ของงานทะเบียน

ราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

6,400 6,400

โครงการจัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้นแบบ

สามขาของเทศบาลตําบลเจดีย

แมครัรว ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560

25,900 25,900

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งบลงทุน คาครุภัณฑ
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 

Multifuntion แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

7,900 7,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง

7,900 7,900

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง

3,300 3,300

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
6,400 6,400

คาจัดซื้อแสกนเนอรสําหรับงาน

เก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 

เครื่อง

3,100 3,100

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอร (อุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 1 ของเทศบาลตําบล

เจดียแมครัว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560

5,800 5,800

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

งบลงทุน คาครุภัณฑ
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบ

จราจร
11,000 11,000

โครงการจัดซื้อปายไฟกระพริบ

เตือนโรงเรียน
13,000 13,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ
50,000 30,000 30,000 110,000

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัด

แมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra 

Low Volume cold fog 

generator) จํานวน 1 เครื่อง

95,000 95,000

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที 

(นั่งราน) และอุปกรณของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

40,000 40,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง 60,000 60,000

งบลงทุน คาครุภัณฑ
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แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน    งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทางลาด

สําหรับคนพิการ ทุพพลภาพ 

และหองน้ํา

241,000 241,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

บริเวณแนวรั้วดานขางลาน

เอนกประสงคและขางโรงจอด

รถ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

344,400 344,400

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

และวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 9

455,000 455,000

โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค (โรงเก็บของ)
1,053,000 1,053,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง
30,000 200,000 230,000

คาบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง
300,000 300,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น รายจายอื่น 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,904,000 1,904,000

18,650,600 785,000 940,000 840,000 7,501,900 2,697,800 13,444,680 2,220,000 12,920,020 60,000,000

งบลงทุน

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

รวม
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