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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

ทํานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 
 

    บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผูบ๎ริหารของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจํายประจ าปี ตํอสภาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง อกีครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผ๎ูบริหารเทศบาล 

ต าบลบ๎านกลาง  จงึขอชีแ้จงให๎ทํานประธานฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทํานได๎ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอด 

จนหลักการ  และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังตอํไปนี ้

 

1.  สถานะการคลัง 

     1.1  งบประมาณรายจาํยทั่วไป 

      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

      เทศบาลต าบลบ๎านกลางมสีถานะการเงนิ  ดังนี้ 

  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  58,840,982.14  บาท 

   1.1.2  เงินสะสม  46,965,309.77 บาท 

   1.1.3  ทุนส ารองสะสม 18,764,517.38  บาท 

   1.1.4  รายการกันเงนิไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย 

    จ านวน-โครงการรวม -  บาท 

   1.1.5  รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพันจ านวน  1โครงการ 

    รวม  355,000  บาท 

 1.2  เงินกู๎คงค๎าง  13,234,335.03  บาท 

 

2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 1.  รายรับจรงิทั้งสิ้น  100,595,798.23  บาท  ประกอบไปด๎วย       

   หมวดภาษีอากร     4,190,045.63  บาท 

   หมวดคําธรรมเนียม  คําปรับ  และใบอนุญาต 3,091,927.30  บาท 

   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน   598,186.01  บาท 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด      1,111,975.00  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    40,584,297.29  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    51,019,367.00  บาท 
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 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ๎ดยระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  5,677,082.04  บาท 

 3.  รายจํายจรงิ  จ านวน  97,121,670.32  บาท  ประกอบด๎วย 

   งบกลาง   24,979,065.90  บาท 

   งบบุคลากร   36,912,685.50  บาท 

   งบด าเนนิการ   21,821,883.56  บาท 

   งบลงทุน   11,833,381.95  บาท 

   งบรายจํายอื่น            -  บาท 

   งบเงินอุดหนุน   1,574,653.41  บาท 

4.  รายจํายที่จํายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ๎ดยระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

     5,677,082.04 บาท 

5.  มีการจํายเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา๎ที่  จ านวน  -   บาท 

 

3.  งบเฉพาะการ 
 

 ประเภทกิจการ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มีรายรับจริง  1,695,168.39  บาท   

รายจํายจรงิ  1,461,155.78  บาท 
 

 1. คําจ าหนํายน้ าประปา    จ านวน  1,350,626.00  บาท 

 2. คาํติดตัง้น้ าประปา    จ านวน      20,000.00  บาท 

 3. ดอกเบีย้เงนิฝาก    จ านวน     20,542.39  บาท 

 4. เงินประมาณการทั่วไปชํวยเหลอืเฉพาะการ จ านวน  300,000.00  บาท 

 5. รายได๎อื่น     จ านวน  4,000.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1รายรบั  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น  112,924,924.00  บาท 

รายรับ รับจริง 

ปี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    

     1  หมวดภาษอีากร 4,190,045.63 4,040,000.00 4,250,000.00 
    

     2  หมวดคาํธรรมเนยีม  คําปรับ และใบอนุญาต 3,091,927.30 2,098,000.00 2,136,000.00 

    

     3  หมวดรายไดจ๎ากทรัพย์สนิ 

 

4  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 

 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น 

 

     1. หมวดภาษจีัดสรร 

 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ 

 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

598,186.01 
 

1,111,975.00 
 

8,992,133.94 

 

 

 

40,584,297.29 

 

40,584,297.29 

 

 

 

 

51,019,367.00 
 

51,019,367.00 

550,000.00 

 

1,100,000.00 

 

7,788,000 

 

 

 

 

40,068,000.00 
 

40,068,000.00 
 

 

 

62,002,190.00 

62,002,190.00 

560,000 

1,050,000.00 

7,996,000 

 

 

43,820,000.00 

43,820,000.00 

 

 

61,108,924.00 

61,108,924.00 

 

 

 

    

    

รวม 100,595,798.23 109,858,190.00 112,924,924.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.2  รายจ่าย  

รายจ่าย จ่ายจรงิ 

ปี 2560 

ประมาณการ 

รายจ่าย 

ปี 2561 

ประมาณการ

รายจ่าย 

ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 24,979065.90 28,093,452.00 28,484,318.00 

งบบุคลากร 36,912685.50 43,447,079.00 44,641,860.00 

งบด าเนินงาน 21,821,883.56 26,573,490.00 25,795,668.00 

งบลงทุน 11,833,381.95 10,347,660.00 12,443,940.00 

งบรายจํายอื่น  - - - 

งบเงินอุดหนุน 1,574,653.41 1,346,000.00 1,547,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 97,121,670.32 109,807,681.00 112,912,786.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,063,370.00 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,378,990.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศกึษา 35,354,768.00 

แผนงานสาธารณสุข 9,591,240.00 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,170,000.00 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 170,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,610,100.00 

แผนงานการเกษตร 90,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 28,484,318.00 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 112,912,786 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งบกลาง 

งบ/งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 28,484,318.00 28,484,318.00 

    งบกลาง 27,380,498.00 27,380,498.00 

    บ าเหน็จ บ านาญ 1,103,820.00 1,103,820.00 

รวม 28,484,318.00 28,484,318.00 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไป งานวางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

งานบรหิารงาน

คลัง 

รวม 

งบบุคลากร     

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,850,000 - - 2,850,000 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,486,800 336,600 3,961,420 10,784,820 

งบด าเนนิงาน     

    คําตอบแทน 1,490,000 - 246,000 1,736,000 

    คําใชส๎อย 1,449,000 60,000 145,000 1,654,000 

    คําวัสด ุ 630,000 - 180,000 810,000 

    คําสาธารณูปโภค 940,000 - - 940,000 

งบลงทุน     

    คําครุภัณฑ ์ 122,550 - 77,000 199,550 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง - - - - 

งบเงินอดุหนุน     

    เงินอุดหนุน 89,000 - - 89,000 

รวม 14,057,350 396,600 4,609,420 19,063,370 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,485,600 - 1,485,600 

งบด าเนนิงาน    

    คําตอบแทน - - - 

    คําใชส๎อย 278,000 70,000 348,000 

    คําวัสด ุ 280,000 - 280,000 

    คําสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คําครุภัณฑ ์ 165,390 - 165,390 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 100,000 - 100,000 

รวม 2,308,990 70,000 2,378,990 

 

แผนงานการศึกษา 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 19,243,900 19,243,900 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน 270,000 270,000 

คําใชส๎อย 10,969,568 10,969,568 

    คําวัสด ุ 1,853,900 1,853,900 

    คําสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ 839,400 839,400 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 1,020,000 1,020,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน 1,158,000 1,158,000 

รวม 35,354,768 35,354,768 
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แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,411,040 4,411,040 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน 195,000 195,000 

    คําใชส๎อย 3,860,200 3,860,200 

    คําวัสด ุ 485,000 485,000 

    คําสาธารณูปโภค 240,000 240,000 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ 50,000 50,000 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 50,000 50,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000 

รวม 9,591,240 9,591,240 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 705,000 705,000 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน - - 

    คําใชส๎อย 365,000 365,000 

    คําวัสด ุ - - 

    คําสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ - - 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 100,000 100,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 1,170,000 1,170,000 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ/งาน งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - - - 

งบด าเนนิงาน    

    คําตอบแทน - - - 

    คําใชส๎อย 150,000 20,000 170,000 

    คําวัสด ุ - - - 

    คําสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คําครุภัณฑ ์ - - - 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง - - - 

งบเงินอดุหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 150,000 20,000 170,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,161,500 - 5,161,500 

งบด าเนนิงาน    

    คําตอบแทน 194,000 - 194,000 

    คําใชส๎อย 315,000 - 315,000 

    คําวัสด ุ 1,020,000 - 1,020,000 

    คําสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คําครุภัณฑ ์ 321,000 - 321,000 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 100,000 9,498,600 9,598,600 

งบเงินอดุหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 7,111,500 9,498,600 16,610,100 
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แผนงานการเกษตร 

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - - 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน - - 

    คําใชส๎อย 40,000 40,000 

    คําวัสด ุ 50,000 50,000 

    คําสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ - - 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง - - 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 90,000 90,000 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจ

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  มาตรา  65  

จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  และโดยความเห็นชอบของผู๎วํา

ราชการจังหวัดเชยีงใหมํ   

  ข๎อ  1  เทศบัญญัตินี้เรยีกวํา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

  ข๎อ  2  เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตวํันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต๎นไป 

  ข๎อ  3  งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  

112,924,924.00  บาท 

  ข๎อ  4  งบประมาณรายจํายทั่วไป  จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  112,912,786.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,063,370 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,378,990 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศกึษา 35,354,768 

    แผนงานสาธารณสุข 9,591,240 

    แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,170,000 

    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 170,000 

ด้านเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,610,100 

    แผนงานการเกษตร 90,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    งบกลาง 28,484,318.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 112,912,786.00 

 

 



 

 



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

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

หมวดภาษอีากร

1. ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 2,947,298.03         2,957,035.39      3,420,310.59       3,300,000.00       0 3,500,000.00     

2. ภาษบี ารุงทอ้งที่ 153,657.50            155,296.35         162,676.04          140,000.00           7.14 150,000.00         

3. ภาษปีา้ย 531,398.00            526,940.00         514,764.00           500,000.00          0 500,000.00        

4. อากรฆ่าสัตว์ 108,038.00            52,510.00           92,295.00           100,000.00          0 100,000.00         

รวมหมวดภาษอีากร 3,740,391.53         3,691,781.74      4,190,045.63       4,040,000.00      5.2 4,250,000.00     

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ 193,155.00            93,594.00           98,127.00            170,000.00           -47.06 90,000.00          

และจ าหน่ายเนื้อสัตว์

2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์   -    -  19,671.00             30,000.00            -33.33 20,000.00          

3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 8,924.00                4,811.20              4,452.30              5,000.00              0 5,000.00            

4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   -    -    -    -  0   -  

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,820.00                1,960.00             1,940.00              2,000.00              0 2,000.00            

6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 1,409,000.00         1,488,690.00      1,739,100.00        1,600,000.00       6.25 1,700,000.00      

7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจง้ฯ 16,480.00              18,220.00           14,800.00            15,000.00            -33.33 10,000.00           

8. ค่าธรรมเนียมปดิโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ 2,580.00               2,560.00            2,280.00             2,000.00              0 2,000.00            

แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร์ 17,020.00              15,590.00           19,020.00            20,000.00            0 20,000.00          
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายรับจริง

รายการ

ประมาณการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

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

10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 2,730.00                3,400.00             3,780.00              3,000.00              0 3,000.00            

11. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,200.00               1,550.00             2,200.00             3,000.00              0 3,000.00            

12. ค่าปรับการผิดสัญญา 12,461.00               572,781.00         961,130.00          50,000.00            0 50,000.00          

13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 163,600.00            185,925.00         185,900.00          170,000.00           0 170,000.00         

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14. ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 2,000.00               2,000.00            2,000.00             2,000.00              0 2,000.00            

15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 24,625.00              20,226.00          27,162.00            20,000.00            150 50,000.00          

16. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 665.00                  985.00               465.00                 1,000.00              0 1,000.00             

17. ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 7,900.00                14,400.00           9,900.00             5,000.00              60 8,000.00            

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 1,866,430.00        2,426,692.20     3,091,927.30       2,098,000.00       1.81 2,136,000.00     

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 882,701.53            740,261.46          533,408.22          500,000.00          0.00 500,000.00        

2. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 43,525.09              54,594.01           64,777.79             50,000.00            20 60,000.00          

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 926,226.62           794,855.47        598,186.01          550,000.00          1.82 560,000.00        

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

1. ค่าขายแบบแปลน 255,300.00           102,200.00         106,200.00          100,000.00          -50 50,000.00          

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 1,185,663.03         636,696.00        1,005,775.00       1,000,000.00       0 1,000,000.00      

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,440,963.03         738,896.00        1,111,975.00        1,100,000.00       -4.55 1,050,000.00     

หมวดภาษจีัดสรร

1. ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 1,042,399.71          749,647.02         1,214,658.93        1,000,000.00       20 1,200,000.00      

รายรับจริง ประมาณการ
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รายการ



ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

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

2. ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 20,657,760.63       21,429,791.51     21,944,481.14       22,000,000.00     2.27 22,500,000.00   

3. ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 5,026,344.28         5,107,321.19       5,079,991.19        5,000,000.00       8 5,400,000.00      

4. ภาษธีุรกิจเฉพาะ 650,563.42            632,365.97         741,210.07           600,000.00          0 600,000.00        

5. ภาษสีรรพสามิต 3,779,391.68         4,609,042.36      7,348,057.54       5,000,000.00       67.4 8,370,000.00      

6. ค่าภาคหลวงแร่ 69,195.45              75,375.51           88,054.49            68,000.00            18 80,000.00          

7. ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 108,500.55            73,060.42           67,315.93            100,000.00          -30 70,000.00           

8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน5,201,173.00          3,579,563.00      4,100,528.00       4,200,000.00       33.33 5,600,000.00     

รวมหมวดภาษจีัดสรร 15,877,568.09       36,256,166.98     40,584,297.29    37,968,000.00     15.41 43,820,000.00   

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป

1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามหน้าที่ 66,599,540.00       33,849,576.00    51,019,367.00      62,368,700.00     -2.02 61,108,924.00     

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  

รวมหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 66,599,540.00      33,849,576.00 51,019,367.00 62,368,700.00 -2.02 61,108,924.00

รวมทุกหมวด 90,451,119.27 77,757,968.39 100,595,798.23 108,124,700.00    4.44 112,924,924.00   

ประมาณการ
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รายการ

รายรับจริง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลางอ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  112,924,924  บาท  แยกเป็น 

 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

1.  หมวดภาษีอากร       รวม      4,250,000  บาท 

 1.1  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ     จ านวน   3,500,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎สูงกวําปีที่ผาํนมาตามจ านวนผูอ๎ยูํในขํายตอ๎งช าระภาษีที่มจี านวนเพิ่มขึน้ในพื้นที่ 
 

 1.2  ภาษีบ ารุงท๎องที่      จ านวน            150,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎สูงกวําปีที่ผาํนมาตามจ านวนผูอ๎ยูํในขํายที่ต๎องช าระภาษีที่มจี านวนเพิ่มขึน้ในพื้นที่ 
 

 1.3  ภาษีป้าย       จ านวน       500,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนผ๎ูอยูํในขํายที่ต๎องช าระภาษีในพืน้ที่ 
 

 1.4  อากรการฆําสัตว์      จ านวน            100,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนผ๎ูอยูํในขํายที่ต๎องช าระอากรฆําสัตว์ในพืน้ที่  

 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม        2,136,000บาท 

2.1  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงฆาํสัตว์     จ านวน            90,000  บาท 

ประมาณการไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาตามจ านวนที่ได๎รับจริงในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.2คําธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์     จ านวน            20,000  บาท 

ประมาณการไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาตามจ านวนที่ได๎รับจริงในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

 

2.3  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน                5,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาเนื่องจากประมาณการจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน 
 

2.4  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน              - บาท 

ไมํได๎ประมาณการไว๎เนื่องจากไมํได๎รับการจัดสรรในปีที่ผาํนมา 
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2.5  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน                2,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนที่ได๎รับจริงในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.6  คําธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย    จ านวน         1,700,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎สูงกวําปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับจรงิในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.7  คําธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ๎งสถานที่จ าหนําย จ านวน              10,000  บาท 

อาหารหรอืสะสมอาหาร 

ประมาณการไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.8  คําธรรมเนียมปิดโปรย  ตดิตั้งแผํนประกาศหรือแผํนปลิว  จ านวน                2,000  บาท 

เพื่อการโฆษณา 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.9  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์    จ านวน              20,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.10  คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์     จ านวน                3,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.11คําปรับผู๎กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก    จ านวน                3,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.12  คําปรับการผิดสัญญา      จ านวน      50,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.13  คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย  จ านวน             170,000  บาท 

ตํอสุขภาพ 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.14  คําใบอนุญาตให๎ตัง้ตลาดเอกชน     จ านวน                 2,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับกับปีที่ผาํนตามจ านวนที่ได๎รับตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผาํนมา 
 

2.15  คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน                50,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

 



 

-19- 

 

2.16  คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง  จ านวน                  1,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.17  คําใบอนุญาตอื่นๆ       จ านวน                  8,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 

 
 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม                560,000  บาท 

3.1  คําดอกเบีย้เงนิฝาก       จ านวน         500,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนเงนิต๎นที่จะได๎รับดอกเบีย้ 
 

3.2  คําดอกเบีย้เงนิฝาก ก.ส.ท.      จ านวน               60,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามจ านวนเงนิต๎นที่จะได๎รับดอกเบีย้ 
 

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม             1,050,000  บาท 

4.1  คําขายแบบแปลน       จ านวน              50,000  บาท 

ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

4.2  รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ      จ านวน      1,000,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

5.  หมวดภาษีจัดสรร         รวม          43,820,000  บาท 

5.1  ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์หรอืล๎อเลื่อน    จ านวน           1,200,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
 

5.2  ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ      จ านวน       22,500,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

5.3  ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได๎ฯ    จ านวน          5,400,000   บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
 

5.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน             600,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณเทําเดิม 
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5.5  ภาษีสรรพสามิต       จ านวน           8,370,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  และเนื่องจากได๎มกีาร

ยกเลิก  พ.ร.บ.ภาษีสุราโดยน ามารวมอยูํใน  พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และในประกาศคณะกรรมการ

กระจายอ านาจฯ เรื่องการจัดสรรภาษี ซึ่งไมํได๎มกีารก าหนดการจัดสรรภาษีสุราไว๎ 

 

5.6  คําภาคหลวงแรํ       จ านวน               80,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

5.7  คําภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน              70,000  บาท 

ประมาณการไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณน๎อยลง 
 

5.8  คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ      จ านวน    5,600,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 
 

3.  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป      รวม  61,108,924  บาท 

3.1  อุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่   จ านวน     61,108,924 บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562  กรมสํงเสริม 

การปกครองท๎องถิ่นได๎แจ๎งจัดสรรเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์และภารกิจ 

ด๎านการศกึษา  และเงนิสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ  จึงตอ๎งประมาณการรับและจําย 

ในงบประมาณรายจํายประจ าปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวํนที่สุด   

ที่  มท  0810.6/ว 2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  และตามหนังสือ 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดวํนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว3274 

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
 

รวมทั้งสิ้น        จ านวน  112,924,924  บาท 

 

 

 

       

 

 



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง

ค่าช าระหนี้เงินต้น

1.  คา่ช าระเงินกูส้ านกังานเงินทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล 2,060,820.95     2,100,014.88    2,140,384.62    2,181,965.45    2,224,794.00     1.98 2,268,907.00      

2.  คา่ช าระเงินกูส้ านกังานกองทุนเพื่อพฒันาเมอืงใน 870,000.00      870,000.00      870,000.00      870,000.00      870,000.00         -50 435,000.00         

ภมูภิาคธนาคารออมสนิ

ค่าช าระดอกเบี้ย

1.  คา่ช าระดอกเบี้ยเงนิกูก้องทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล 480,060.69      440,866.76       400,497.02       358,916.19       316,088.00         -13.96 271,975.00          

2.  ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองใน 147,573.04        113,559.79       79,285.36        49,684.95         33,944.00           -80.19 6,723.00             

ภูมิภาคธนาคารออมสิน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 445,954.44       422,651.00       476,861.00       490,969.00      522,000.00       0 522,000.00         

เงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 300,000.00      400,000.00      600,000.00      300,000.00      300,000.00       0 300,000.00         

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - 15,081,300.00  17,072,400.00    5.78 18,060,000.00    

เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - - 3,540,800.00   4,406,400.00      -7.86 4,060,000.00      

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 328,000.00      325,500.00      326,000.00      316,500.00       390,000.00        -7.69 360,000.00         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

-21-

รายการ

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประมาณการ



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

เงินส ารองจา่ย 61,969.20         274,009.40       115,714.28        275,368.42       400,000.00        25 500,000.00         

รายจา่ยตามข้อผูกพัน

1.ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 62,244.71         70,741.55         71,076.06         77,998.89         76,906.00          7.65 82,793.00           

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 210,000.00       237,000.00      240,000.00      240,000.00      240,000.00        4.17 250,000.00         

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ 4.23

3.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) - 240,817.00       118,522.50       135,083.00       149,000.00        6.85 155,300.00         

4.เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของลูกจา้งประจ า - 6,279.30          6,492.60          6,876.00          7,300.00            0 7,800.00             

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.)

5.เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน - - - - 50,000.00         0 50,000.00           

เงินช่วยพิเศษ - - - - 10,000.00          0 10,000.00           

เงินคา่ท าขวัญพนกังานสว่นท้องถิน่/ลกูจ้าง - - - - - 100 30,000.00             

เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรข้าราชการ/พนกังานสว่นท้องถิน่บ านาญ - - - - - 100 50,000.00             

รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง 5,694,436.00       5,659,682.00    5,444,833.44   23,925,461.90     27,068,832.00     1.30 27,420,498.00    

งบกลาง  หมวดรายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ/บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น(กบท. ) 811,224.00       887,987.00       932,630.00      986,500.00      957,120.00        4.10 996,320.00         

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการ 47,016.00         63,756.00        67,104.00         67,104.00         67,500.00          0 67,500.00           

ส่วนทอ้งถิ่น

รวมหมวดรายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ 772,472.00       859,224.00       999,734.00       1,053,604.00   1,024,620.00     3.83 1,063,820.00      

รวมงบกลาง 6,466,908.00    6,158,906.00    6,444,567.44   24,979,065.90     28,093,452.00      1.39 28,484,318.00    

รวมงานงบกลาง 6,466,908.00    6,158,906.00    6,444,567.44   24,979,065.90     28,093,452.00      1.39 28,484,318.00    

รวมแผนงานงบกลาง 6,466,908.00    6,158,906.00    6,444,567.44   24,979,065.90     28,093,452.00      1.39 28,484,318.00    

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 610,490.33       725,760.00       725,760.00       725,760.00       726,000.00        0 726,000.00         

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/ 149,899.77       180,000.00       180,000.00       180,000.00       180,000.00        0 180,000.00         

รองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 149,899.77       180,000.00       180,000.00       180,000.00       180,000.00        0 180,000.00         

รองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 163,542.86       207,360.00      207,360.00      207,360.00      208,000.00       0 208,000.00         

เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 1,555,200.00       1,555,200.00    1,552,848.00    1,434,240.00    1,556,000.00     0 1,556,000.00      

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,850,000.00      2,850,000.00   2,845,968.00   2,727,360.00    2,850,000.00    0 2,850,000.00     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 3,086,494.98     3,219,709.64    3,615,356.00    3,995,160.00    4,743,120.00      4.70 4,966,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 264,854.67       213,166.00       228,640.00      223,620.00      218,730.00         -0.15 218,400.00         

เงินประจ าต าแหน่ง 201,600.00       201,600.00       241,200.00       254,400.00       272,400.00        0 272,400.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 793,450.00       982,364.10       1,011,720.00     909,600.00      951,600.00         -0.48 947,000.00         

ประมาณการ
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รายการ

รายจ่ายจริง



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 303,850.00      163,916.80       156,000.00       125,520.00       85,500.00          -2.92 83,000.00           

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,382,380.00      4,625,300.00   5,252,916.00    5,508,300.00      6,271,350.00     3.43 6,486,800.00      

รวมงบบุคลากร 7,232,380.00      7,475,300.00   8,098,884.00   8,235,660.00   9,121,350.00     2.36 9,336,800.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 22,100.00         408,550.00      -  - 30,000.00          -66.67 10,000.00           

แก่เทศบาล

2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 1,685,388.00    2,046,350.00   2,661,350.00     - 600,000.00       1,000,000.00      

ค่าเบี้ยประชุม 13,500.00         19,000.00         8,125.00           7,312.50           10,000.00          66.67 10,000.00           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 91,960.00         45,600.00        40,320.00        84,000.00        50,000.00         0 70,000.00           

ค่าเช่าบา้น 211,800.00       229,741.00       252,500.00      282,000.00      255,000.00       40 320,000.00         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,167.50         34,969.50        39,270.00        63,345.00        80,000.00         25.49 80,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,315,000.00    740,000.00      3,001,565.00   436,657.50       1,025,000.00     0 1,490,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 45       

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ 23,039.00        11,787.00          166,176.00       207,096.00      247,000.00        68.83 264,000.00         

ค่าเบี้ยประกัน 4,311.03           8,094.55          7,771.41            6,138.59           10,000.00          0 10,000.00           

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

-24-
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2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี - - 9,180.00           15,050.00         10,000.00           -50 5,000.00             

ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพธิกีาร

ค่ารับรอง 43,770.50         62,224.00        45,210.00         23,387.00        80,000.00          -37.50 50,000.00           

ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธี วฒันธรรมประเพณี 8,455.00          9,670.00          75,527.00         63,217.35         80,000.00          -62.50 30,000.00           

และพิธีทางศาสนา

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลอืกตัง้ - - - - 200,000.00       100 400,000.00         

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 176,018.00       302,226.00      196,182.00       246,369.00      250,000.00       40 350,000.00         

โครงการจัดงานวนัเทศบาล 11,380.00         11,050.00         10,770.00         400.00             30,000.00          -33.33 20,000.00           

ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯ 500.00             - - - 5,000.00           0 5,000.00             

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์

- 4,180.00           - - 10,000.00           -50 5,000.00             

โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย -                  4,348.00           - - 20,000.00         50 30,000.00           

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 39,990.00        55,000.00        54,500.00        64,694.00         65,000.00         0 65,000.00           

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 
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โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบา้นกลาง - - - - 10,000.00           -50 5,000.00             

โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมายตา่งๆ - - 17,770.00         18,410.00         20,000.00         0 20,000.00           

โครงการพฒันาเทศบาลเป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้ 

ประจ าปี 2562

- - - 22,737.00         30,000.00         66.67 50,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิ 21,648.00           24,090.00          94,820.00          66,865.00         140,000.00           0 140,000.00            

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,025,000.00      905,000.00      816,666.41       914,788.94       1,425,000.00    1.68 1,449,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 238,514.80       228,901.55       196,309.15       321,262.00       400,000.00        0 400,000.00         

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 16,647.00         8,756.00          14,184.00          14,267.00         30,000.00          -33.33 20,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง - 19,660.00         - - 20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 41,094.90         30,927.30        15,763.80         21,894.50         50,000.00          -20 40,000.00           

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 77,938.00         79,890.00        96,574.00         115,060.00       100,000.00        0 100,000.00         

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 58,469.00        38,909.00        41,130.00         53,420.00        150,000.00         -66.67 50,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 560,000.00      466,000.00      363,960.95       525,903.50      750,000.00        -16 630,000.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 493,706.99       511,699.55       561,342.60       612,520.41       600,000.00       16.67 700,000.00         

รายการ
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ค่าบริการโทรศัพท์ 44,042.74         37,626.46         35,732.13         34,684.59         40,000.00          0 40,000.00           

ค่าบริการไปรษณีย์ 38,131.00         52,207.00        57,379.00         49,582.00        60,000.00          -33.33 40,000.00           

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 155,228.00       155,228.00       152,339.00       145,277.00       160,000.00        0 160,000.00         

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 750,000.00      750,000.00      713,681.60       842,064.00      860,000.00       9.30 940,000.00         

รวมงบด าเนินงาน 3,650,000.00      2,961,000.00    4,895,873.96    2,719,413.94     4,060,000.00    11.06 4,509,000.00     

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส านักงาน - - 15,500.00         16,000.00         66,000.00          -75.76 16,000.00           

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED - - 7,600.00          7,900.00          15,400.00           -83.12 2,600.00             

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต - - - - - 100 21,000.00           

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ส านักงาน - - - - 4,500.00             -33.33 3,000.00             

เก้าอี้ท างาน พนักพิงพลาสติก - - - - - 100 3,300.00             

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ระบบเสียงตามสายภายในส านักงาน - - - - 67,390.00          13.74 76,650.00           

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 89,200.00        56,000.00        39,700.00        120,100.00       314,324.00         -61.01 122,550.00         

รายการ

ประมาณการรายจ่ายจริง
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งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศฯ 30,000.00        30,000.00        32,000.00        32,000.00        32,000.00         0 32,000.00           

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 6,000.00          6,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00            0 7,000.00             

อุดหนนุโครงการสนบัสนนุการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 3,000.00          3,000.00          4,000.00           - 3,000.00           0 3,000.00             

อุดหนุนโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.ชม. 25,000.00        25,000.00        25,000.00        27,000.00        27,000.00          0 27,000.00           

อุดหนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ใน

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.ชม.

4,000.00          5,000.00          5,000.00          5,000.00          5,000.00           0 5,000.00             

อุดหนนุโครงการสนบัสนนุการจัดแสดงและจ าหนา่ย

สนิคา้ OTOP ในงานฤดหูนาวและงานของดเีมอืงชม

4,000.00          3,000.00          5,000.00          5,000.00          5,000.00           0 5,000.00             

เงินอดุหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมฯ - 5,000.00          5,000.00          5,000.00          5,000.00           0 5,000.00             

อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าฯ - - - - 5,000.00           0 5,000.00             
รวมหมวดเงินอดุหนุน 129,000.00       108,000.00      139,000.00       86,000.00        114,000.00        89.35 215,500.00         

รวมงบเงินอดุหนุน 129,000.00       108,000.00      139,000.00       86,000.00        114,000.00        89.35 89,000.00           

รวมงานบริหารท่ัวไป 11,100,580.00      10,500,300.00     13,266,569.09     11,161,173.94    13,591,674.00    3.43 14,057,350.00    

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,100,580.00      10,500,300.00     13,266,569.09     11,161,173.94    13,591,674.00    3.43 14,057,350.00    
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  งบบุคลากร

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล - 238,200.00      272,000.00      249,912.00       317,640.00        6 336,600.00         

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 241,050.00      272,000.00      249,912.00       317,640.00        6 336,600.00        

รวมงบบุคลากร - 241,050.00      272,000.00      249,912.00       317,640.00        6 336,600.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนื่องกับการปฏบิติัราชการฯ

ค่าใช้จา่ยในการจัดท าแผนพัฒนาค่าสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชแผนด าเนินงานฯ

           71,903.00            85,134.00            68,814.00           86,846.00           100,000.00  -40              60,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 71,903.00         60,000.00        75,594.00        86,846.00        100,000.00         -40 60,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 71,903.00         60,000.00        75,594.00        86,846.00        120,000.00         -50 60,000.00          

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ 71,903.00         301,050.00      347,594.00      336,758.00      437,640.00        -9.38 396,600.00         

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 71,903.00         301,050.00      347,594.00      336,758.00      437,640.00        -9.38 396,600.00         
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แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,694,525.50    2,065,628.33   2,314,609.00    2,223,071.00    2,934,500.00     8.37 3,180,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 102,715.00       88,240.00        74,981.00         67,200.00        67,200.00          0 67,200.00           

เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00        67,200.00        94,200.00        103,200.00       103,200.00        0 103,200.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 300,370.00      453,196.00       509,460.00      513,120.00       537,600.00        3.15 554,520.00         

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 129,130.00       81,700.00         84,000.00        81,180.00         66,000.00         14.40 56,500.00           

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,242,990.00       2,649,720.00    3,077,250.00   2,987,771.00    3,708,500.00    6.82 3,961,420.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 10,250.00         13,600.00         9,400.00          19,500.00         30,000.00         66.67 50,000.00           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,640.00        30,000.00        19,680.00         23,880.00        40,000.00          0 40,000.00           

ค่าเช่าบา้น 47,400.00         56,400.00        60,000.00        62,500.00        69,600.00         125.22 156,000.00         

รวมหมวดค่าตอบแทน 150,000.00      131,000.00       125,365.00      156,780.00      203,300.00       21 246,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 33,779.00         24,800.00        215.00               - 5,000.00            -60 2,000.00             

ค่าเบี้ยประกันภัย - 968.35             1,257.00           645.21              3,000.00           0 3,000.00             

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี - - -  - 20,000.00         50 30,000.00           

ค่าจา้งเหมาบริการ - - - 3,200.00          10,000.00          0 10,000.00           

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 18,387.00         27,357.50         56,176.00         34,512.00         40,000.00          0 40,000.00           

โครงการอบรมใหค้วามรู้แก ่คกก.จัดซื้อจัดจ้าง - - - - 10,000.00          100 20,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 16,780.00         17,120.00         24,234.00         14,700.00         40,000.00          0 40,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 144,000.00      153,000.00      81,882.00        53,057.21        128,000.00        13.28 145,000.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 75,678.90         106,665.80       90,865.30        63,063.55        80,000.00         0 80,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 8,800.00          - 3,200.00          1,680.00           20,000.00          -50 10,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,426.50        19,042.20         14,222.10         16,973.40         30,000.00         0 30,000.00           

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ - 2,400.00          1,600.00           3,350.00          10,000.00          0 10,000.00           

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ - - - 68,360.00        - 100 50,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 216,000.00      216,000.00      149,799.40       154,276.95       140,000.00        28.57 180,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส านักงาน - - 16,000.00         16,000.00         16,000.00          0 16,000.00           

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ปร้ินสี 39,800.00        16,000.00         3,300.00           415.16 17,000.00           

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - - 40,600.00        11,000.00         33,000.00         0 33,000.00           

ตููู้เลื่อนกระจก 4 ฟุต - - - - - 100 3,500.00             

เก้าอี้ส านักงาน - - - - - 100 3,000.00             

โต๊ะท างานเหล็ก - - - - - 100 4,500.00             

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 15,000.00         15,000.00        108,600.00      48,600.00        72,300.00         6.5 77,000.00          

รวมงบลงทุน 15,000.00        15,000.00        108,600.00      48,600.00        72,300.00         6.5 77,000.00          

รวมงานบริหารงานคลัง 2,772,990.00      3,169,720.00    3,542,896.40   3,400,485.16   4,268,100.00     97.97 4,609,420.00      

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 2,772,990.00      3,169,720.00    3,542,896.40   3,400,485.16   4,268,100.00     97.97 4,609,420.00      

ประมาณการ
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แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 230,400.00      255,840.00      285,260.00      291,180.00       311,040.00         5.01 326,600.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 577,200.00       911,160.00        959,060.00      975,600.00      1,015,080.00     2.75 1,043,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 294,170.00       132,000.00       149,612.00       145,140.00        119,820.00         -3.19 116,000.00          

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,096,000.00    1,100,200.00    1,393,932.00    1,411,920.00     1,445,940.00     2.75 1,485,600.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่จ้างเหมาบริการ - - - - - 100 168,000.00         โครงการอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรและ

อุบัตเิหตุ 14,551.00         17,870.00         10,001.00         17,835.00         20,000.00         0 20,000.00           

โครงการประชาชนอุน่ใจดว้ยบริการระบบแพทย์ฉกุเฉนิยุคใหม่ 24 ชั่วโมง 1,465.90           556.40             941.60              620.60             20,000.00          -50 10,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 22,393.72        18,219.00         34,270.50         39,672.50        40,000.00          100 80,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 70,000.00        70,000.00        45,213.10         58,128.10         80,000.00         247.5 278,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 8,900.00          11,890.00         14,955.00         24,330.00        20,000.00         0 20,000.00           

รายจ่ายจริง

รายการ

ประมาณการ
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ค่าวสัดุก่อสร้าง 41,528.98         5,404.57           69,702.62        2,393.44           20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,550.00          25,240.00        14,200.00         14,560.00         20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 147,434.00        143,525.80       126,045.20       147,418.90        150,000.00        20 180,000.00         

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 19,800.00         19,350.00         18,500.00         17,826.20         20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 23,005.00        19,350.00         29,532.00         - 30,000.00          -33.24 20,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 260,000.00      260,000.00      272,934.82      206,528.54      260,000.00       7.70 280,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 330,000.00      330,000.00      318,147.92       264,656.64      340,000.00       64.12 558,000.00        

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง - - - - - 100 17,000.00           

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองอัดอากาศ หรือเคร่ืองปั๊มลม - - - - - 100 41,500.00           

เคร่ืองเชื่อมอาร์กอน - - - - - 100 4,050.00             

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร์ร่ี - - - - - 100 2,840.00             

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ าูรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 182,504.90       62,192.30         20,116.00         - 100,000.00        0 100,000.00         

-34-
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ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - - - - - 100 100,000.00         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 240,000.00      240,000.00      106,121.53       10,500.00        113,250.00         -9.44 102,562.00         

รวมงบลงทุน 240,000.00      240,000.00      106,121.53       10,500.00        113,250.00        134.34 265,390.00         

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 1,666,000.00    1,670,200.00    1,818,201.45    1,687,076.64    1,889,190.00     22.23 2,308,990.00      

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 1,666,000.00      1,670,200.00    1,818,201.45    1,687,076.64    1,899,190.00      22.23 2,308,990.00      

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการซักซ้อม

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

- - - - 20,000.00         0 20,000.00           

โครงการของศูนย์ อปพร และพฒันาศักยภาพของ อป - - - - 100,000.00         -50 50,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 110,000.00       209,900.00      - 7,560.00          120,000.00         -41.64 70,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 110,000.00       209,900.00      - 7,560.00          120,000.00         -41.67 70,000.00          

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย 110,000.00       209,900.00      - 7,560.00          120,000.00         -41.67 70,000.00          

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 110,000.00       209,900.00      - 7,560.00          120,000.00         -41.67 70,000.00          
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 837,421.61        1,045,800.00    1,156,113.00     1,213,530.00      1,800,000.00      -7.73 1,715,000.00       

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 70,345.14         67,200.00        67,200.00        67,200.00           67,200.00          0 67,200.00           

เงินประจ าต าแหน่ง - 67,200.00        67,200.00        67,200.00           85,200.00         0 85,200.00           

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 756,810.00       1,209,995.00    1,299,210.00    1,284,080.50      1,400,000.00     30.72 1,830,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 436,620.00      129,483.00       128,806.00       123,531.00         156,000.00         -30.77 108,000.00         

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 7,948,777.87     10,214,149.33   10,336,430.00  10,389,888.50    12,700,000.00    -7.01 11,810,000.00     

เงินค่าตอบแทนวทิยาฐานะ - - - - - 100 1,790,000.00      

เงนิคา่จ้างลกูจ้างประจ าและบุคลากรสนบัสนนุการสอน 587,782.00       461,798.00       792,149.00       597,840.00         870,000.00         -70.12 260,000.00         

เงินเพิ่มตา่งๆลกูจ้างประจ าและบุคลากรสนบัสนนุการสอน 95,200.00        38,933.00        93,032.00        96,000.00          96,000.00          -4.17 92,000.00           

เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก - - - 565,140.00         1,200,000.00      -10.84 1,070,000.00      

เงินค่าจา้งผู้ดูแลเด็ก - - - 505,800.00        260,000.00       55 403,000.00         

เงินเพิ่มต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก - - - 37,560.00           24,000.00           -43.75 13,500.00           

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 14,522,000.00     15,140,600.00     13,940,140.00      15,176,970.00        18,658,400.00      3.14 19,243,900.00    

รวมงบบุคลากร 14,522,000.00     15,140,600.00     13,940,140.00      15,176,970.00        18,658,400.00      3.14 19,243,900.00    

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู - 6,200.00          12,550.00         20,050.00          50,000.00         0 50,000.00           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 15,180.00         7,600.00           - 10,000.00          0 10,000.00           

ค่าเช่าบา้น 53,400.00        72,000.00        72,000.00        79,000.00           120,000.00        0 120,000.00         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,920.00          14,240.00         14,740.00         49,930.00           60,000.00         50 90,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 111,500.00       465,000.00      107,890.00       165,300.00         250,000.00       8 270,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 5,000.00           0 5,000.00             

ค่าจา้งเหมาบริการ 99,900.00        384,345.00       313,290.00       411,192.00          540,000.00        11.12 600,000.00         

ค่าเบี้ยประกัน 968.33             - 968.35             7,739.31             8,000.00           0 8,000.00             

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 128,855.00       141,521.00        59,094.00        42,757.00           50,000.00         0 50,000.00           

ค่าพฒันาครูแกนน าโครงการรณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรียนฯ - - - 3,000.00            3,000.00           0 3,000.00             

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ
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ค่าพัฒนาเจา้หน้าที่โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา

เสพติดในโรงเรียนทอ้งถิ่น

- - - 3,000.00            3,000.00           0 3,000.00             

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย - - - - 30,000.00         0 30,000.00           

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - - - 1,550.00             20,000.00         0 20,000.00           

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - 90,000.00          - 100 252,000.00         

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 279,999.00      298,000.00      280,000.00      173,600.00         176,400.00         -5.56 166,600.00         

ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 57,800.00           61,200.00           -5.56 57,800.00           

ค่าหนังสือเรียน - - - - - 100 6,800.00             

ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - 100 6,800.00             

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - - - - - 100 10,200.00           

ค่าพัูฒนาคุณภาพผู้เรียน - - - - - 100 15,300.00           

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านทุ่งฟ้าบด

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 195,999.00       292,000.00      202,000.00      94,180.00           98,000.00         30 127,400.00          

ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 32,300.00          34,000.00          30 44,200.00           

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าหนังสือเรียน - - - - - 100 5,200.00             

ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - 100 5,200.00             

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - - - - - 100 7,800.00             

ค่าพัูฒนาคุณภาพผู้เรียน - - - - - 100 11,700.00            

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านท้องฝาย

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 140,000.00       213,000.00       168,000.00       94,450.00           102,900.00        19.05 122,500.00         

ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 32,300.00          35,700.00          19.05 42,500.00           

ค่าหนังสือเรียน - - - - - 100 5,000.00             

ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - 100 5,000.00             

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - - - - - 100 7,500.00             

ค่าพัูฒนาคุณภาพผู้เรียน - - - - - 100 11,300.00            

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านต้นแหนหลวง

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 213,000.00       168,000.00       196,000.00       117,700.00          102,900.00        28.58 132,300.00         

ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 32,300.00          35,700.00          28.58 45,900.00           

ค่าหนังสือเรียน - - - - - 100 5,400.00             

ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - - 100 5,400.00             

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - - - - - 100 8,100.00             
ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - - - - - 100 12,200.00           

ประมาณการรายจ่ายจริง

รายการ
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โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)

ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนอนุบาล อ.1 ถึงชั้น

 ป.6

2,516,000.00    2,500,000.00   2,640,000.00   960,000.00        2,132,000.00     13.79 2,426,000.00      

ค่าอหารกลางวนัส าหรับนักเรียน  ม.1-ม.3 - - - 2,080,000.00     828,000.00       3.39 856,000.00         

ค่าส่งเสริมศักยถาพการจัดการศึกษาท้องถิน่

ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - 20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับระบบอนิเตอร์เน็ต ADSL และ LAN 16,800.00         16,800.00         16,800.00         18,000.00           16,800.00          0 16,800.00           

ค่าพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน 100,000.00       100,000.00       100,000.00       100,000.00         100,000.00        0 100,000.00         

ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00          50,000.00         0 50,000.00           

โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในโรงเรียน            15,000.00            15,000.00            15,000.00              15,000.00 15,000.00          0 15,000.00           

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น

        300,000.00       1,053,000.00         670,000.00   -          500,000.00 0            500,000.00

โครงการโรงเรียน SBMLD ดีเด่น - - - - 250,000.00       0 250,000.00         

โครงการสง่เสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ

บริหารตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

"สถานศกึษาพอเพยีง" สู ่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

- - - - 100,000.00        0 100,000.00         
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ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

- - 174,500.00       143,600.00         153,200.00        11.23 170,400.00          

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)

- - 171,000.00       194,400.00         213,300.00         -12.24 187,200.00         

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน

คา่จัดการเรียนการสอน - - 1,762,960.00    1,893,800.00      1,966,700.00      -7.31 1,823,000.00      

ค่าจัดการเรูียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษา - - - - - 100 208,000.00         

ค่าหนังสือเรียน - - 434,034.00       449,346.00         550,550.00        -63.89 498,848.00         

ค่าอุปกรณ์การเรียน - - 242,054.00       260,587.00         272,610.00        5.32 287,100.00         

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - - 254,800.00      270,990.00         289,530.00       2.71 297,360.00         

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - - 395,302.00      424,560.00         443,700.00        3.62 459,760.00         

คา่สาธารณูปโภคและคา่กระแสไฟฟา้ รร.เทศบาล 1 120,000.00       120,000.00       120,000.00       120,000.00         180,000.00        0 180,000.00         

คา่สาธารณูปโภคและคา่โทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล 1 10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00           10,000.00          0 10,000.00           

คา่น้ ามนัเชื้อเพลงิโรงเรียนเทศบาล 1 - - 30,000.00        30,000.00          30,000.00         0 30,000.00           

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1 79,999.00        100,000.00       100,000.00       100,000.00         120,000.00        0 100,000.00         

ประมาณการ
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ           50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00            50,000.00 0              50,000.00

ค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการ           50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00            50,000.00 0              50,000.00

โครงการนักเรียนคนเก่งทอ้งถิ่น 50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00         0 50,000.00           

โครงการเปดิโลกวชิาการ 30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00         0 30,000.00           

โครงการแขง่ขนักฬีาสภีายในโรงเรียน 30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00          -33.34 20,000.00           

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ - - 30,000.00        30,000.00        30,000.00          -33.34 20,000.00           

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 - - - 25,000.00        20,000.00          -50 10,000.00           

โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ 249,888.00      249,929.00      186,096.00       250,000.00      250,000.00       0 250,000.00         

โครงการสมุดท าความดี - - - - - 100 15,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - 1,930.00           20,752.40         9,995.00          30,000.00          -50 50,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 6,721,800.00    7,147,800.00    9,174,650.75    9,172,106.31     11,877,190.00     -7.65 10,969,568.00     

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 203,491.00       184,518.00       209,485.00      82,352.00        30,000.00          -60 12,000.00           

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 36,395.00        24,502.00        49,915.00         7,040.00           20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,524.90         27,579.70         20,187.40         29,377.60         30,000.00         0 30,000.00           

ค่าวสัดุก่อสร้าง 20,967.30        49,119.00         31,160.00         13,695.00         20,000.00         0 20,000.00           

รายการ
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ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ - - - 10,250.00           - 100 25,000.00           

ค่าวสัดุก่ารศึกษา - - - - - 100 20,000.00           

ค่าอาหารเสริม (นม)

คา่อาหารเสริม(นม)นกัเรียน ศพด.บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 76,428.20         75,324.84         69,830.10         63,018.96           69,000.00          -5.51 65,200.00           

ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียน ศพด.บา้นทุง่ฟ้าบด 64,183.05         54,974.69         42,862.28        35,689.72           39,000.00         27.95 49,900.00           

ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียน ศพด.บา้นทอ้งฝาย 40,216.75         40,540.25         35,582.64        36,469.98           41,000.00          17.08 48,000.00           

คา่อาหารเสริม(นม)นกัเรียน ศพด.บ้านตน้แหนหลวง 48,096.35        52,568.95        52,486.32        44,329.14            41,000.00          26.35 51,800.00           

ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบา้นทุง่เสี้ยว 289,176.50       260,558.00      235,518.00       359,665.40         370,000.00         -5.68 349,000.00         

ค่าอาหารเสริม(นม)รร.เทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดฯ) 812,551.79       814,383.40       896,054.40       930,648.50         1,022,000.00     13.80 1,163,000.00       

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,969,580.00       2,108,500.00   1,826,301.39    1,612,536.30       1,712,000.00     8.29 1,853,900.00      

รวมงบด าเนินงาน 8,802,880.00      9,721,300.00    11,108,842.14   10,949,942.61         13,839,190.00        -5.39 13,093,468.00    

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED - - - - 4,300.00            83.72 7,900.00             

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - - - - 100 496,000.00         

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ - - - 158,000.00         - 100 16,000.00           

ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิตดิผนงั 24,000 บีทียู - - - - - 100 64,800.00           

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิตดิผนงั 32,000 บีทียู - - - - - 100 126,900.00         

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - - - - - 100 11,000.00            

เก้าอี้ส านักงาน - - - - - 100 2,000.00             

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 100

เตาไมโครเวฟ - - - - - 100 13,000.00           

เคร่ืองซักผ้า 100 18,000.00           

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 100

เคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมค์ - - - - - 100 10,000.00           

โทรทัศน์แอลอดีี - - - - - 100 26,200.00           

เคร่ืองเล่นดีวดีี - - - - - 100 4,000.00             

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 100

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - - - - - 100 13,300.00           

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ - - - - - 100 20,800.00           

จอภาพชนิดมอเตอร์ - - - - - 100 9,500.00             

รายจ่ายจริง
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 20,000.00        20,000.00        361,340.00      595,074.00        304,300.00       175.85 839,400.00         

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร - - - - - 100 618,000.00         

โครงการก่อสร้างหลังคา ศดพ. โรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 52,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

คา่ปรับปรุง ดดัแปลง ตอ่เตมิ อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 150,000.00         

ค่าปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารเรียน ศดพ. - - - - - 100 100,000.00         

ค่าปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน - - - - - 100 100,000.00         

รวมหมวดค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง - 320,000.00      558,000.00      278,237.30        300,000.00       240 1,020,000.00      

รวมงบลงทุน 320,000.00      320,000.00      1,478,340.00   873,311.30         604,300.00       207.70 1,859,400.00      

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน รร.ทุง่เสี้ยว ตามโครงการอาหารกลางวนั 640,000.00      620,000.00      580,000.00      750,000.00         772,000.00         -5.70 728,000.00         

ประมาณการรายจ่ายจริง
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เงินอดุหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นปวงสนุก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นหนองแทน่

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่เสี้ยว

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นต้นกอก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นพระเจา้ทองทพิย์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นปา่สัก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นทอ้งฝาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นต้นแหนหลวง
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่แปง้

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่หลุก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่ฟ้าบด

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นแทน่ทอง-ข่วงมื่น

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นพระบาทย้ังหวดี

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นม่วงพี่น้อง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00        20,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

ประเพณีสรงน้ าบา้นพระเจา้สององค์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการหมู่บา้น

ศิลหา้ต้นแบบบา้นปา่สัก

- - - 10,000.00                       10,000.00 0              10,000.00
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อดุหนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วดัศรีนวรัฐ - - - -           100,000.00 0            100,000.00

โครงการสอบธรรมศึกษา วดัศรีนวรัฐ (ทุง่เสี้ยว) - - - -             10,000.00 0              10,000.00

โครงการสอบธรรมศึกษา วดัแสงสวา่ง - - - -             10,000.00 0              10,000.00

รวมหมวดเงินอดุหนุน 1,821,000.00    1,260,000.00    1,168,000.00    1,164,000.00      1,232,000.00      -6.01 1,158,000.00      

รวมงบเงินอดุหนุน 1,821,000.00    1,260,000.00    1,168,000.00    1,164,000.00      1,232,000.00      -6.01 1,158,000.00      

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 25,465,880.00    26,441,900.00     27,695,322.14     28,164,223.91        34,333,890.00      2.98 35,354,768.00    

รวมแผนงานการศึกษา 25,465,880.00    26,441,900.00     27,695,322.14     28,164,223.91        34,333,890.00      2.98 35,354,768.00    
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แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,190,694.19     1,291,481.41      1,490,390.00    1,701,433.50       1,822,649.00     6.03 1,932,550.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 29,070.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00           67,200.00          0 67,200.00           

เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00       67,200.00        80,700.00        85,200.00          85,200.00         0 85,200.00           

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 176,520.00       201,660.00       226,160.00       231,060.00         246,900.00        6.55 263,050.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 944,480.00       1,727,160.00     1,967,980.00    1,928,640.00      2,131,956.00      -11.40 1,889,040.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 430,710.00       264,000.00      279,820.00      253,460.00         183,984.00         -5.43 174,000.00          

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,161,780.00    3,481,200.00   4,112,250.00    4,266,993.50      4,537,889.00     -2.80 4,411,040.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 139,299.00       148,700.00       147,600.00       128,400.00         200,000.00        -25 150,000.00         

ค่าเช่าบา้น - - - - 36,000.00          -72.23 10,000.00           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,655.00        40,045.00         38,325.00        46,816.25           30,000.00         16.67 35,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 95,000.00        145,000.00      185,925.00       175,216.25         266,000.00        -26.70 195,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 1,785.00           - - 10,000.00           10,000.00          0 10,000.00           

ค่าจา้งเหมาบริการ 2,924,159.50    3,219,089.00    2,950,463.10    3,460,000.00      3,280,000.00    4.94 3,442,000.00      

ค่าเบี้ยประกัน 16,450.00         22,039.52        29,560.91         21,654.66           30,000.00          -83.34 5,000.00             

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,290.00          4,960.00          7,080.00          6,300.20            8,000.00            -37.50 5,000.00             

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 45,862.65        43,256.00        72,979.00         59,251.00           40,000.00           ท-25 30,000.00           

โครงการรณรงค์จัดการขยะอนิทรีย์จากครัวเรือน - - - - - 100 40,000.00           

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล - - - - 10,000.00          0 10,000.00           

โครงการอบรมการจัดการน าเสียและของเสีย - - - 36,365.00          20,000.00          -50 10,000.00           

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม - - - 11,375.00            15,000.00          0 15,000.00           

โครงการสง่เสริมวิถชีมุชนเพื่อการอนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้ม - - - - 10,000.00          0 10,000.00           

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับ้า - - - 30,625.00          10,000.00          662 76,200.00           

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - 34,920.00        389,600.00        40,000.00          25 50,000.00           

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

- 11,375.00         11,375.00         14,700.00           20,000.00          -15 17,000.00           

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้หวดันก - - - - 10,000.00          0 10,000.00           

โครงการส่งเสริมความรู้ในการตั้งครรภ์ก่อนวยัเรียน - - - - 20,000.00          -50 10,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 64,528.70         104,993.40       104,993.40       100,365.40         50,000.00         140 120,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,310,000.00   4,141,052.41    4,141,052.41    4,241,142.26       4,238,000.00     -8.92 3,860,200.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 52,090.00        24,850.00        24,850.00        94,890.00           70,000.00           -28.58 50,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 9,450.00          45,890.00        45,890.00        39,170.00           70,000.00           -42.86 40,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 284,303.90      215,501.90       215,501.90       273,349.49         300,000.00        -16.67 250,000.00         

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 81,678.53         37,465.50         22,365.25        41,103.10            80,000.00          -37.50 50,000.00           

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ - - - 1,500.00             - 100 25,000.00           

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 43,100.00         21,900.00         20,480.00        17,160.00            25,000.00          -20 20,000.00           

ค่าวสัดุก่อสร้าง 15,906.00         35,165.00         44,930.25         4,918.69             40,000.00           -50 20,000.00           

ค่าวสัดุอืน่ๆ 15,616.00         - - 11,666.00           32,000.00          -6.25 30,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 724,000.00         780,000.00      403,482.40      489,749.58         617,000.00         -21.40 485,000.00        
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งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 196,576.71        219,076.16       146,306.34       182,514.62          200,000.00       0 200,000.00         

ค่าน้ าประปา 27,070.00         32,243.00        37,298.00        47,079.00           50,000.00          -20 40,000.00           

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 260,000.00      260,000.00      183,604.34      229,593.62         250,000.00       -4 240,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 6,099,000.00      5,595,000.00      4,914,424.15    5,135,701.71       5,386,000.00    -11.25 4,780,200.00      

งบลงทุน

หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - 100,000.00        -50 50,000.00           

รวมหมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - 100,000.00        -50 50,000.00          

หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 80,000.00        - 78,040.00           50,000.00         0 50,000.00           

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 80,000.00        80,000.00        - 78,040.00           50,000.00         0 50,000.00          

รวมงบลงทุน 487,000.00      225,000.00      157,250.00      112,590.00         2,186,086.00    -95.43 100,000.00         

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ
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งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

เงินอดุหนุนเอกชน

บ้านปวงสนุก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปวงสนุก ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปวงสนุก ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านปวงสนกุ ตามโครงการ

สง่เสริมโภชนาการและสขุอนามยัแมแ่ละเดก็ฯ

- - - - - 100 6,000.00               

บ้านหนองแท่น

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหนองแทน่ ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหนองแทน่ ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านหนองแท่น ตามโครงการ

สง่เสริมโภชนาการและสขุอนามยัแมแ่ละเดก็ฯ

- - - - - 100 6,000.00               

รายจ่ายจริง

รายการ

ประมาณการ

  -53-  



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

บ้านทุ่งเสี้ยว

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่เสี้ยว ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุงเสี้ยว ตามโครงการ

สง่เสริมโภชนาการและสขุอนามยัแมแ่ละเดก็ฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่เสี้ยว ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - - 100 8,000.00               

บ้านต้นกอก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นต้นกอก ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้กอก ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้กอก ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - - 100 6,000.00               

บา้นพระเจา้ทองทิพย์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นพระเจา้ทองทพิย์ ตาม

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร

- - - - - 100 6,000.00               
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อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระเจ้าทองทิพย์ ตาม

โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นพระเจา้ทองทพิย์ ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแก้ไขปญัหายาเสพติด To be number one

- - - - - 100 6,000.00               

บ้านป่าสัก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปา่สัก ตามโครงการ

ช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปา่สัก ตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านป่าสกั ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - - 100 6,000.00               

บ้านท้องฝาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทอ้งฝาย ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านท้องฝาย ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านท้องฝาย ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - - 100 6,000.00               
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ประมาณการ

รายการ

รายจ่ายจริง



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

บ้านต้นแหนหลวง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นต้นแหนหลวง ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - - 100 5,280.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้แหนหลวง ตาม

โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - - 100 9,560.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้แหนหลวง ตามโครงการสบื

สานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - - 100 5,160.00               

บ้านทุ่งแป้ง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่แปง้ ตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - - 100 5,280.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งแป้ง ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - - 100 9,560.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งแป้ง ตามโครงการสบื

สานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - - 100 5,160.00               

บ้านทุ่งหลุก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่หลุก ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - - 100 5,280.00              
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รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งหลกุ ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - - 100 9,560.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งหลกุ ตามโครงการสบื

สานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - - 100 5,160.00               

บ้านทุ่งฟ้าบด

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - - 100 7,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

สบืสานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - - 100 7,000.00               

บ้านแท่นทอง-ข่วงมืน่

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นแทน่ทอง-ขว่งมืน่ ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแก้ไขปญัหายาเสพติด To be number one

- - - - - 100 9,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นแทน่ทอง-ข่วงมื่น 

ตามโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร

- - - - - 100 7,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นแทน่ทอง-ขว่งมืน่ ตามโครงการสืบ

สานพระราชปณิชธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม

 - - - - - 100 4,000.00               

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

บ้านพระบาทยัง้หวีด

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระบาทย้ังหวีด ตาม

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - - 100 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นพระบาทย้ังหวดี ตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

- - - - - 100 8,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นพระบาทย้ังหวีด ตามโครงการสืบ

สานพระราชปณิชธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม

- - - - - 100 6,000.00               

บ้านม่วงพี่น้อง

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านมว่งพี่นอ้ง ตามโครงการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - - 100 5,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นม่วงพี่น้อง ตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

- - - - - 100 10,000.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านมว่งพี่นอ้ง ตามโครงการ

สบืสานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - - 100 5,000.00               

บ้านพระเจ้าสององค์

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระเจ้าสององค ์ตาม

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - - 100 5,000.00               

รายการ

รายจ่ายจริง
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ประมาณการ



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นพระเจา้สององค์ ตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

- - - - - 100 10,000.00              

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นพระเจา้สององค ์ตามโครงการสืบ

สานพระราชปณิชธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม

- - - - - 100 5,000.00               

รวมหมวดเงินอดุหนุน - - - - - 100 300,000.00        

รวมงบเงินอดุหนุน - - - - - 100 300,000.00        

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 8,846,000.00   9,411,200.00    9,288,924.15    9,515,285.21       12,109,975.00    -92.15 9,591,240.00      

รวมแผนงานสาธารณสุข 8,846,000.00   9,411,200.00    9,288,924.15    9,515,285.21       12,109,975.00    -92.15 9,591,240.00      

ประมาณการ
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รายการ

รายจ่ายจริง



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล - 256,860.00      292,900.00      308,640.00         330,360.00       113.41 705,000.00         

รวมงบบุคลากร - 258,980.00      292,900.00      308,640.00        330,360.00       113.41 705,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการวันครอบครัว รดน้ าด าหวัผู้สงูอายุ 76,364.00         97,037.70         49,185.00         42,410.00           80,000.00         0 80,000.00           

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงวยั ใจหวาน 30,985.00        68,310.00         44,680.00         116,850.00         200,000.00       -50 100,000.00         

โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด - 4,600.00           -  - 10,000.00          -50 5,000.00             

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ - 29,345.00        16,949.00         37,465.00           80,000.00         -37.50 50,000.00           

โครงการชว่ยเหลอืผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พกิาร 

ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร

- - - 19,929.00           50,000.00         0 50,000.00           

โครงการอนุรักษ ์สบืสานชาตพิันธต์ านานศลิป์ - - - - - 100 60,000.00           

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - - - - 20,000.00         0 20,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 340,000.00      540,000.00      199,614.00       934,958.14         440,000.00       -17.05 365,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 340,000.00      540,000.00      199,614.00       934,958.14         440,000.00       -17.05 365,000.00        

งบลงทุน 

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภค - - - - - 100 100,000.00         

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - - 141,403.00         150,000.00        -33.34 100,000.00         

งบลงทุน - - - 257,223.00        150,000.00        -33.34 100,000.00         

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 340,000.00      798,980.00      492,514.00       1,500,821.14      920,360.00       27.13 1,170,000.00      

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 340,000.00      798,980.00      492,514.00       1,500,821.14      920,360.00       27.13 1,170,000.00      

รายการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการส าหรับ

เยาวชนและประชาชน

- - - - 50,000.00         0 50,000.00           

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ าเภอ

สันปา่ตอง

           92,121.00          199,035.00            93,110.00 -           100,000.00 0            100,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 595,000.00      540,000.00      93,110.00         - 150,000.00        0 150,000.00         

รวมงบด าเนินงาน 595,000.00      540,000.00      93,110.00         - 150,000.00        0 150,000.00         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 595,000.00      540,000.00      93,110.00         - 150,000.00        0 150,000.00         

งานกีฬาและนันทนาการ 595,000.00      540,000.00      93,110.00         - 150,000.00        0 150,000.00         

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปวฒันธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาชาวบา้น

- - - - 10,000.00          0 10,000.00           

โครงการจัดงานวนัส าคัญทางศาสนา - - - - 10,000.00          0 10,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 120,000.00      405,000.00      2,364.00          1,178.00             25,000.00         -20 20,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 120,000.00      405,000.00      2,364.00          1,178.00             25,000.00         -20 20,000.00          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 120,000.00      405,000.00      2,364.00          1,178.00             25,000.00         -20 20,000.00          

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 120,000.00      405,000.00      2,364.00          1,178.00             25,000.00         -20 20,000.00          

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 % 2562

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,172,992.14     1,244,135.00     1,305,247.00    1,661,879.00       2,587,000.00     -10.32 2,320,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 41,134.19          92,317.00         79,470.00         69,420.00           68,000.00         0 68,000.00           

เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00       67,200.00        67,200.00        67,200.00           104,000.00        -23.08 80,000.00           

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 197,940.00       216,420.00       247,440.00       254,640.00         268,000.00       7.28 287,500.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,215,435.48      1,732,320.00    1,979,900.00    1,954,800.00      2,000,000.00    11 2,220,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 501,503.87       264,000.00      288,912.00       266,880.00        300,000.00       -38 186,000.00         

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,542,000.00   3,853,440.00   3,968,169.00    4,274,819.00      5,327,000.00    -3.11 5,161,500.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.

1.  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กเ่ทศบาล 2,193.00           2,090.00          1,995.00           2,694.00             4,000.00            0 4,000.00             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,700.00         39,240.00        32,520.00        34,200.00           40,000.00          0 40,000.00           

ค่าเช่าบา้น 111,000.00        84,000.00        57,000.00        48,000.00           90,000.00         0 90,000.00           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,043.00        36,574.50         38,395.00        27,300.00           40,000.00          50 60,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 217,000.00      204,000.00      129,910.00       112,194.00          174,000.00        11.50 194,000.00         
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งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าเบี้ยประกัน 5,385.42          4,655.57           4,640.18           6,708.90             10,000.00          0 10,000.00           

ค่าจา้งเหมาบริการ 247,720.00       206,360.00      117,000.00       97,828.00           220,000.00       -45.46 120,000.00         

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 235,718.20       76,508.00        14,092.00         - 30,000.00         0 30,000.00           

โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบล

บา้นกลาง

- 10,200.00         - - 20,000.00         -75 5,000.00             

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 54,410.20         98,326.54        165,372.40       217,033.65         150,000.00        0 150,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 473,500.00      517,000.00      301,104.58       321,570.55         430,000.00       -26.75 315,000.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,047.35         35,947.50         13,509.30         30,850.00          60,000.00         -16.67 50,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 237,955.50      273,772.40       276,975.50       364,911.60          360,000.00       0 360,000.00         

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  -  -  - 21,430.00            - 100 50,000.00           

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 28,681.74         26,010.00         24,742.15         23,170.00           30,000.00         0 30,000.00           

ค่าวสัดุก่อสร้าง 1,277,832.92      1,166,448.11      1,185,481.55     166,158.06         200,000.00       75 350,000.00         

รายจ่ายจริง
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ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 263,623.00      234,435.00       199,163.00       160,461.50          200,000.00       -25 150,000.00         

ค่าวสัดุการเกษตร 49,746.00         43,477.64         61,106.70         50,625.00          50,000.00         -40 30,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,306,000.00      2,125,000.00    1,826,235.20    845,232.16         900,000.00       13.34 1,020,000.00      

รวมงบด าเนินงาน 2,996,500.00      2,846,000.00   2,257,249.78    1,278,996.71       1,504,000.00    1.67 1,529,000.00      

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED - - - - 15,400.00          55.85 24,000.00           

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครูู่ืองเชื่อมไฟฟ้า - - - - - 100 9,000.00             

เคร่ืองตัดคอนกรีต - - - - - 100 25,000.00           

เคร่ืองเจาะคอนกรีต - - - - - 100 55,000.00           

สวา่นไฟฟ้า - - - - - 100 8,500.00             

เคร่ืองลับคอมเลื่อยไฟฟ้า - - - - - 100 1,500.00             

เคร่ืองเจาะคอนกรีต (คอร่ิง) - - - - - 100 98,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑข์นาดใหญ่ 171,785.65        200,000.00      - - 100,000.00        0 100,000.00         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 324,000.00      225,000.00      244,510.00      347,500.00        115,400.00        178.17 321,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง
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งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิูู่งก่อสร้าง - - - 52,000.00          100,000.00        0 100,000.00         

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - - 714,850.00         100,000.00        0 100,000.00         

รวมงบลงทุน 324,000.00      225,000.00      244,510.00      1,062,350.00      548,400.00       -23.24 421,000.00         

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,862,500.00      6,624,440.00   6,469,928.78    6,940,819.12       7,379,400.00     -3.63 7,111,500.00       

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,862,500.00      6,624,440.00   6,469,928.78    6,940,819.12       7,379,400.00     -3.63 7,111,500.00       
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบา้นนายทอง

อนิทร์ บา้นทุง่เสี้ยว

- - - - - 100 225,600.00         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

สายหลักเชื่อมสะพานปา่สัก

- - - - - 100 643,600.00         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 

บา้นทุง่แปง้

- - - - - 100 300,000.00         

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักถึงหน้าวดั

ทุง่แปง้

- - - - - 100 200,000.00         

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนก

รีต ทางเข้าหมู่บา้นทุง่หลุก

- - - - - 100 170,000.00         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 

เชื่อมซอย 2 บา้นทุง่หลุก

- - - - - 100 120,000.00         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 

บา้นทุง่หลุก

- - - - - 100 200,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนก

รีต ถนนสายบา้นพระบาทย้ังหวดีถึงคลองชลประทาน

- - - - - 100 350,000.00         

โครงการปรับรุงถนนลูกรัง บา้นพระบาทย้ังหวดี - - - - - 100 150,000.00         

โครงการปรับปรุงศาลาปา่ช้า บา้นปวงสนุก - - - - - 100 432,000.00         

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และหอ้งน้ า 

บริเวณหน้าวดัทอ้งฝาย

- - - - - 100 760,000.00         

โครงการกู่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บา้นต้นกอก - - - - - 100 480,000.00         

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวดัหนองอึง่ 

บา้นทุง่ฟ้าบด

- - - - - 100 580,000.00         

โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค ์บ้านมว่งพี่นอ้ง - - - - - 100 480,000.00         

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์             

บา้นพระเจา้สององค์

- - - - - 100 680,000.00         

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.           ตลาด

ทุง่เสี้ยวถึงโรงน้ าดื่ม

- - - - - 100 735,000.00         

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ซอย 16 บ้านตน้แหน

หลวง

- - - - - 100 456,000.00           

โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. เชื่อมซอย 9       

บา้นต้นแหนหลวง

- - - - - 100 220,500.00         
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โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. สี่แยกหลังโรงเรียน - - - - - 100 200,000.00         

โครงการเจาะบอ่บาดาล บา้นหนองแทน่ - - - - - 100 705,300.00         

โครงการเจาะบอ่บาดาล บา้นพระเจา้ทองทพิย์ - - - - - 100 705,300.00         

โครงการเจาะบอ่บาดาล บา้นแทน่ทอง - - - - - 100 705,300.00         

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 7,858,500.00   8,035,400.00   9,319,104.00    9,348,707.65      6,359,000.00       49.38 9,498,600.00         

รวมงบลงทุน 7,858,500.00   8,035,400.00   9,319,104.00    9,348,707.65      6,359,000.00       49.38 9,498,600.00         

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,858,500.00   8,035,400.00   9,319,104.00    9,348,707.65      6,359,000.00       49.38 9,498,600.00         

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7,858,500.00   8,035,400.00   9,319,104.00    9,348,707.65      6,359,000.00       49.38 9,498,600.00         

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้พระราชด าริ 27,820.00        17,865.00         9,940.00          22,790.65           35,000.00         -14.29 30,000.00           

ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล  -  -  -  -              5,000.00 0                5,000.00

โครงการท้องถิน่สร้างป่า รักษ์น้ า  -  -  -  -  - 100                5,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 85,000.00        85,000.00        9,940.00          42,790.65          40,000.00         0 40,000.00          

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

วสัดุการเกษตร  -  -  -              35,725.00 50,000.00         0 50,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ  -  -  -             35,725.00 50,000.00         0 50,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 85,000.00        85,000.00        54,020.00        78,515.65           90,000.00         0 90,000.00           

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 85,000.00        85,000.00        54,020.00        78,515.65           90,000.00         0 90,000.00           

รวมแผนงานส่งเสริมการเกษตร 85,000.00        85,000.00        54,020.00        78,515.65           90,000.00         0 90,000.00           

รวมทุกแผนงาน 73,391,138.00       74,876,996.00     78,835,115.45     97,121,670.32        109,807,681.00     2.83 112,912,786.00       

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบา้นกลาง   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจํายรวมทั้งสิน้  112,912,786  จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน 

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง          รวมท้ังสิ้น      28,484,318       บาท 
 

งบกลาง         รวม     28,484,318       บาท 
 

รายจ่ายงบกลาง       รวม           27,380,498  บาท 
 

คาํช าระหนีเ้งินต๎น         ตั้งไว๎    2,703,907  บาท 

1.  คาํช าระเงินกูส๎ านักงานเงนิทุนสงํเสริมกิจการเทศบาล     ตั้งไว๎   2,268,907   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําช าระเงินตน๎เงนิกูข๎องส านักงานเงนิทุนสงํเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   
 

2.  คาํช าระเงนิกูส๎ านักงานกองทุนเพื่อพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสนิ    ตั้งไว ๎ 435,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําช าระเงินตน๎เงนิกูข๎องส านักงานกองทนุเพื่อพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสนิ  (สพม.)   
 

คาํช าระดอกเบีย้           ตั้งไว๎         278,698  บาท 

1.  คาํช าระดอกเบีย้เงินกูก๎องทุนสํงเสรมิกิจการเทศบาล      ตั้งไว๎           271,975   บาท 

เพื่อจํายเป็นคาํช าระดอกเบีย้เงินกู๎กองทุนสํงเสรมิกิจการเทศบาล (กสท.)  
 

2.  คาํช าระดอกเบีย้เงนิกูก๎องทุนพัฒนาเมอืงในภูมภิาคธนาคารออมสนิ    ตั้งไว๎          6,723     บาท 

เพื่อจํายเป็นคําช าระดอกเบีย้เงินกู๎กองทุนพัฒนาเมอืงในภูมภิาคธนาคารออมสิน (สพม.)  
 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม         ตั้งไว๎             482,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคม 
 

เงินชํวยเหลอืงบประมาณรายจํายเฉพาะการประปา       ตั้งไว๎     300,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินชวํยเหลือกจิการงบประมาณรายจํายเฉพาะกจิการประปาเทศบาลฯ 
 

เบี้ยยังชีพผู๎สงูอาย ุ          ตั้งไว ๎        18,060,000 บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเบี้ยยงัชีพผูส๎ูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบา๎นกลาง 

 

เบี้ยยังชีพผูพ๎ิการ        ตั้งไว ๎            4,060,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยยงัชีพผู๎พกิารในเขตเทศบาลต าบลบา๎นกลาง 
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เบี้ยยังชีพผูป๎่วยโรคเอดส ์          ตั้งไว๎          360,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยยงัชีพผูป๎่วยติดเชื้อเอดส ์  
 

เงินส ารองจําย           ตั้งไว๎         500,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีที่ไมํสามารถคาดการณ์ไว๎ลํวงหน๎า  เชํน อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  สาธารณภัย  

และ 

ตามนโยบายของจังหวัด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อการชํวยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่  

มท  0313.4/ว 667    ลงวันที่  12  มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่ มท  0810.7/ว

6768  ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที่ มท  

0810.4/ว1077  ลงวันที่   17   เมษายน  2561   
 

รายจํายตามข๎อผูกพัน          ตั้งไว๎       545,893  บาท 

1.  คาํบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย       ตั้งไว๎             82,793  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหงํประเทศไทยตามขอ๎บังคับของสมาคม  ส.ท.ท.  
 

2.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ๎งถิ่นหรอืพืน้ที่เทศบาลฯ    ตั้งไว๎          250,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคาํใช๎จาํยเงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพืน้ที่เทศบาลฯ (ส.ป.ส.ช.) ซึ่งต๎อง

ใช๎จาํยตามระเบยีบของกองทนุฯ โดยแตํละหมูํบา๎นจะเสนอโครงการและระบุกิจกรรมไว๎ในโครงการ   
 

3.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ (กบข.)      ตั้งไว๎             155,300  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ  (กบข.)  ตามหนังสือกรมสํงเสรมิการปกครอง

ท๎องถิ่น   

ที่  มท 0809.4/ว 1157  ลงวนัที่  13มิถุนายน  2560 
 

4.  เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพของลูกจา๎งประจ าที่ปฏิบัติหนา๎ที่ในโรงเรียนถาํยโอน (กสจ.)  

         ตั้งไว ๎  7,800  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพของลูกจา๎งประจ าที่ปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียนถาํยโอน (กสจ.)             

ตามหนังสือกรมสงํเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่  มท 0809.4/ว 1157  ลงวนัที่  13  มิถุนายน  2560 
 

5.  เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน                  ตัง้ไว ๎            50,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลบา๎นกลาง  ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย        ดํวนที่สุด  ที ่ มท  0891.4/ ว 2502  ลงวันที ่ 20  สงิหาคม  2553 
 

เงินชํวยพิเศษ           ตั้งไว๎             10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการชํวยเหลือคาํท าศพให๎แกบํุคลากรของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 
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เงินคาํท าขวัญพนักงานสํวนทอ๎งถิ่น/และลูกจา๎ง     ตั้งไว๎               30,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการชํวยเหลือคาํท าขวัญพนักงานสํวนท๎องถิ่น/และลูกจา๎งซึ่งได๎รับอนัตรายหรอืเจ็บป่วยใน

ระหวําง  หรือในขณะปฏิบตัิหน๎าที ่

 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตรผูร๎ับบ านาญ     ตั้งไว ๎               50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการชํวยเหลือการศึกษาบตุรผูร๎ับบ านาญ 

 
 

รายจ่ายค่าบ าเหน็จบ านาญ         รวม         1,103,820  บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิน่ (กบท.)     ตั้งไว๎           1,036,320  

บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญให๎แกํขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) โดยค านวณจากรอ๎ยละ  

2    ของงบประมาณรายได๎ไมํรวมเงินอดุหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว1264  

ลงวันที ่  

30  พฤษภาคม  2557 

 

เงินชํวยเหลอืคําครองชีพผูร๎ับบ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น      ตั้งไว๎           67,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการครองชีพให๎แกํผูร๎ับบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

งานบรหิารท่ัวไป       รวมท้ังสิ้น   14,057,350  บาท 
 

งบบุคลากร        รวม         9,336,800   บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยการเมือง)      รวม      2,850,000   บาท 
 

เงินเดือนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว ๎              726,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดอืนนายกเทศมนตร ี และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลัดฯ   
 

เงินคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว ๎            180,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลัดฯ   
 

เงินคาํตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว ๎               180,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตร ี และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลดัฯ   
 

เงินคาํตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี    ตั้งไว ๎               208,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี และที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ส านักปลดัฯ   
 

เงินคาํตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตั้งไว ๎             1,556,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล  ส านักปลัดฯ   
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)       รวม     6,486,800  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎    4,966,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ                

จ านวน  12  ราย  ส านักปลัดฯ   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งไว ๎               218,400  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาลจ านวน 3 รายส านักปลัดฯ   
 

เงินประจ าต าแหนงํ       ตั้งไว ๎            272,400  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินประจ าต าแหนํงปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  และหัวหน๎า

ฝ่ายจ านวน  6  ราย  ส านักปลัดฯ  
 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง       ตั้งไว ๎           947,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจา๎งตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  ส านักปลดัฯ 
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เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว ๎              83,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินเพิ่มคาํครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงนิเพิ่มอืน่ๆ ใหแ๎กพํนักงานจ๎าง  ส านักปลดัฯ   
 

งบด าเนนิงาน        รวม      4,509,000  บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม    1,490,000  บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตั้งไว้       1,010,000  บาท 
 

1.  เงินคาํตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล  ตั้งไว ๎                10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล  เชํน  เจา๎หน๎าที่ต ารวจ  คณะกรรมการตํางๆ  

ที่มีคําตอบแทนได๎ตามระเบยีบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
 

2.  เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ    ตั้งไว ๎     1,000,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษให๎แกพํนักงานเทศบาล  ลูกจา๎งประจ า  พนักงานจ๎าง  และ

บุคลากรถํายโอน  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2557 
 

คาํเบี้ยประชุม        ตั้งไว ๎                10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํเบี้ยประชุมให๎แกสํมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการตํางๆ  ทีม่ีสิทธิ์

ได๎รับคาํตอบแทนตามระเบยีบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  
 

คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว ๎               70,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงาน  พนกังานจ๎าง  ส านักปลดัฯ   
 

คาํเชําบ๎าน          ตั้งไว ๎              320,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินคาํเชําบา๎นให๎แกํพนักงานเทศบาล  ส านักปลัดฯ   
 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตร      ตั้งไว ๎                80,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินชวํยเหลอืเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกพํนักงานเทศบาล  ส านักปลดัฯ 
 

ค่าใช้สอย        รวม           1,449,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร      ตั้งไว้            279,000  บาท 
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร       ตั้งไว ๎      264,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการจ๎างเหมาบรกิาร  จ๎างท าสิง่ใดสิ่งหนึ่งให๎แกเํทศบาลฯ เชํน  คาํจ๎างคนงานท าความสะอาด

อาคาร  คาํก าจัดสิ่งปฏิกูล  คาํบรกิารก าจัดปลวก  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
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คาํเบี้ยประกัน        ตั้งไว ๎             10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเบี้ยประกันภัย  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต ์ และรถจักรยานยนตส์ํวนกลาง  ของเทศบาลต าบล 

บ๎านกลาง  ส านักปลดัฯ 
 

คาํใช๎จาํยในการด าเนินคดี       ตั้งไว ๎                5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยด าเนนิคดีตาํงๆ  เชํน  คาํธรรมเนียมศาล  คาํจ๎างทนายความฟอ้งคด ี คาํชดใช๎ตามค าพิพากษา     

ส านักปลดัฯ  
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร     ตั้งไว้            80,000  บาท 
 

คาํรับรอง        ตั้งไว ๎                50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการรับรองการประชุมสภาเทศบาล  การประชุมคณะกรรมการตํางๆ  การรับรองคณะบุคคล

ตํางๆ  ที่มาทศันะศึกษาดงูานเทศบาลฯ  และการับรองตํางๆ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  
 

คาํใช๎จาํยในงานรัฐพิธ ี วัฒนธรรมประเพณี  และพธิีทางศาสนา  ตั้งไว ๎                30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการจัดงานรัฐพิธี  วัฒนธรรมประเพณี  และพธิีทางศาสนา  และการจัดงานตํางๆ  ส านักปลัดฯ 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      ตั้งไว้     950,000  บาท 
 

คาํใช๎จาํยในการจัดการเลอืกตั้ง            ตั้งไว ๎      400,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  เชํน 

วัสดุ  อุปกรณ ์ คาํบัตรเลือกตั้ง  คําตอบแทน  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ส านักปลัดฯ  โดยเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น   สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  27  ล าดับที่  10  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.2 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว ๎         350,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง    คาํลงทะเบียนตํางๆ  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทาง  ไปราชการ  ส านักปลัดฯ  โดยเป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก๎ไข

เพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  

และการเขา๎รับการฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  26  ล าดับที่  4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล       ตั้งไว ๎    20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําอาหาร เครื่องดื่ม  

คําตอบแทนวิทยากร  คําสังฆทาน  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯลฯ  ส านักปลัดฯ  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํง

นักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขันกฬีาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561-2564)ของเทศบาลฯ  ล าดับที่  132  ข๎อที่  15  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

คาํจัดซื้อพวงมาลยั  ชํอดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม ๎ พวงมาลา    ตั้งไว ๎       5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อพวงมาลัย  ชํอดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎  พวงมาลา  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎า

รํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-

2564)  ของเทศบาลฯ  ล าดับที่  133  ข๎อที่  16 

 

โครงการสํงเสรมิและสนับสนนุการสรา๎งความปรองดองสมานฉันท์   ตั้งไว ๎    5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์และการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนวิทยากร  และคําวัสดุ

อุปกรณ์ตํางๆ  คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ

เบกิจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดงาน การจัดการแขงํขันกฬีาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขันกฬีาขององคก์รปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  125  ข๎อที่  2  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการวันท๎องถิ่นไทย        ตั้งไว ๎        30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  

คาํตอบแทนวิทยากร  คาํสังฆทาน  คาํพาหนะ  คาํวัสดุอุปกรณต์ํางๆ  คาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  

เป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการเบกิจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดงาน การจัดการแขงํขันกฬีาและการ

สํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  133  ข๎อที่  18  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.2 
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่       ตั้งไว ๎   65,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําป้ายประชาสัมพันธ์  คํา

วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

การ  เบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  134  ข๎อที่  19  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.3 

 

โครงการศูนยย์ุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบา๎นกลาง       ตั้งไว ๎ 5,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย      

คาํป้ายประชาสัมพันธ์  คาํวัสดุอุปกรณต์ํางๆ และคาํใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคาํใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  134  ข๎อที่  20  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนเก่ียวกับการบังคับใชก๎ฎหมายตํางๆ       ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมเพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เกี่ยวกับการบังคับใช๎

กฎหมายตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทน

วิทยากร  และคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข๎อง   ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคาํใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  134  ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองคก์รแหํงการเรียนรูป๎ระจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตั้งไว๎       50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองคก์รแหํงการเรียนรู๎ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนวิทยากร  และคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  

คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง   ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  27  ข๎อที่  9  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4    กลยุทธ์ที่  4.1 
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ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้               140,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว ๎            140,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คอมพิวเตอร ์   

เครื่องถํายเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์เสียงตามสาย ฯลฯ ส านักปลัดฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

136      ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5 กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ค่าวัสด ุ         รวม  630,000  บาท 
 

คาํวัสดุส านักงาน         ตั้งไว ๎        400,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ       

สมุดบัญช ี แบบพมิพ์ตํางๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ   

 

คาํวัสดุงานบ๎านงานครัว        ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  หม๎อ  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แกว๎น้ า  ผงซักฟอก  สบูํ  แปรง   

ไม๎กวาด  ผ๎าปูโต๏ะ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ   

 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช   

หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  

 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎          40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุเชือ้เพลิงและหลอํลืน่  เชํน  แก๏สหงุต๎ม  น้ ามนัเชือ้เพลิง  น้ ามันเคร่ือง  ก๏าซ  ฯลฯ  ส านัก

ปลัดฯ   

 

คาํวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ       ตั้งไว ๎         100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  ขาตั้งกล๎อง  เลนส์ซูม  พูํกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผํนซีดี     

รูปจากการล๎างอัดขยาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 

 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรอืจานบันทึกข๎อมลู  อุปกรณบ์ันทกึขอ๎มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปน้อักขระหรือแป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  ส านักปลดัฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค       รวม             940,000  บาท 
 

คาํไฟฟ้า         ตั้งไว ๎               700,000  บาท                                                                                                                                                                                                                            

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํกระแสไฟฟ้าในบรเิวณส านักงานเทศบาลฯ  ส านักปลดัฯ  และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ   

 

คาํบรกิารโทรศัพท์       ตั้งไว ๎                40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการให๎บรกิารรายเดือนโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลฯ  คาํบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่เทศบาลฯ  

คาํใช๎จาํยเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการตาํงๆ  ฯลฯ  ส านักปลดัฯ 
 

 

คาํบรกิารไปรษณีย์       ตั้งไว ๎                40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการบรกิารไปรษณยี์  คาํธนาณัติ  คาํดวงตราไปรษณียากร  คาํเชําตูไ๎ปรษณยี์  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 

 

คาํบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม      ตั้งไว ๎          160,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการให๎บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  เชํน  คาํโทรสาร  คาํวิทยุสื่อสาร  คาํใช๎จาํยเก่ียวกับระบบ

อินเตอรเ์นต็  ฯลฯ  ส านักปลดัฯ 

 

งบลงทุน        รวม                 122,550 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์        รวม               122,550  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       ตั้งไว้      39,600  บาท 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน    ตั้งไว ๎     16,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  * (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)  จ านวน  1  

เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 

3.5 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

–มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มDีVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง 

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวํา ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวํา มีContrast Ratio ไมํน๎อยกวาํ 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้ จ านวน 1 หนํวย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23  

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  7  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)ของ
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เทศบาลฯ  หน๎าที่ 61  ข๎อที่  9  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5         

กลยุทธ์ที่  5.4 

 

2.  เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร ์หรอืชนิด LED      ตั้งไว ๎       2,600  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที)  จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ราํงไมํน๎อยกวาํ 18 หน๎าตํอนาท ี(ppm)  

- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมนํ๎อยกวาํ 8 MB  

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําจ านวนไมํนอ๎ยกวาํ 1 ชํอง 

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมนํ๎อยกวาํ 150 แผํน 

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23  

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  44  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 65  ข๎อที่  19  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5         

กลยุทธ์ที่  5.4 

 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต       ตั้งไว ๎       21,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวาํ 1.8 

GHz  

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมํนอ๎ยกวาํ 2 GB  

- มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ 32 GB  

- มีหนา๎จอสัมผัสแบบ TFT หรอื IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED  

- มีขนาดหน๎าจอไมํนอ๎ยกวาํ 9.7 นิว้และมีความละเอียดไมนํ๎อยกวาํ 2,048x1,536 Pixel  

- สามารถใช๎งานไดไ๎มํนอ๎ยกวาํ Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth และ GPS  

- มีอุปกรณ์เชื่อมตํอระบบ 4G หรือดีกวําแบบตดิตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)  

- มีกล๎องด๎านหน๎าความละเอยีดไมํน๎อยกวาํ 1.2 Megapixel  

- มีกล๎องด๎านหลังความละเอยีดไมํน๎อยกวาํ 8 Megapixel 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23  

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  14  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 65  ข๎อที่  22  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5       

กลยุทธ์ที่  5.4 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน        ตั้งไว้     6,300  บาท 

1.  เก๎าอีท้ างาน         ตั้งไว ๎       3,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีท้ างานจ านวน 2 ตัวตัวละ 1,500 บาท 

ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี ้ เก๎าอีท้ างานหนังเทยีม มีล๎อเลื่อน มีโช๏คปรับสูงต่ าได๎ มีสปรงิหลัง  ราคาตัวละ 1,500 บาท 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งสินค๎าดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์นอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา

ท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  256/2561  ลงวันที่  28  

มิถุนายน  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  ที่ 

ชม 53001/    ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มี

ขนาดและราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  64    ข๎อที่  17  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

2.  เก๎าอีท้ างาน ผู๎บริหาร        ตั้งไว ๎      3,300  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีท้ างาน  ผู๎บริหาร  จ านวน 1 ตัวตัว ละ 3,300 บาท 

ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  เก๎าอี้ท างาน  พนักพิงพลาสติก  PP  สานผิงด๎วยผ๎าตาขํายเสริมรองศีรษะ  มีโช๏คปรับระดับ       

สูงต่ าได๎  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  ขนาดไมํน๎อยกวํา  60 X 65 X 113-121  ซม.  ราคาตัวละ 3,300 บาท  จัดซื้อเพื่อใช๎

ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งสินค๎าดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อดว๎ยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะ

ด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  256/2561  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2561  

เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  ที่ ชม 53001/    ลง

วันที่  13  กรกฎาคม  2561  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคา

เกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ๎างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  65  ข๎อที่  20  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       ตั้งไว้     76,650  บาท 

1.  ระบบเสยีงตามสายภายในส านักงาน  พรอ๎มติดตั้ง   ตั้งไว ๎   76,650  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อระบบเสียงตามสายภายในส านักงาน  จ านวน  1  ชุดชุดละ 76,650 บาท 

ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มิกเซอร์ขนาดไมํน๎อยกวาํ 6 ชํอง 

- พาวเวอร์แอมป์ขนาดไมํน๎อยกวาํ  2  ชํองชํองละ   800 วัตต์ 

- ตู๎ล าโพง  ขนาด  5  นิว้ 

- เครื่องเลํน  Mp3 USB 

- ไมคโ์ครโฟนพรอ๎มขาตั้งโต๏ะ 

- สายล าโพง  ขนาด  2x1  Sqmm 

- ตู๎อุปกรณ์ที่ใช๎ส าหรับในการติดตั้ง 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งสินค๎าดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์นอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหา ได๎ตามราคา

ท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  256/2561  ลงวันที่  28  

มิถุนายน  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  ที่ 

ชม 53001/    ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มี

ขนาดและราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4(พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  65   ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

งบเงนิอุดหนุน          รวม               89,000  บาท  
 

เงินอุดหนุน        รวม       89,000  บาท 
 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น     ตั้งไว้       32,000  บาท 
 

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562        ตั้งไว๎               32,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนเทศบาลต าบลสันป่าตองตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน

ขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ฉบั บเพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  56   ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ        ตั้งไว้          47,000  บาท
  

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี      ตั้งไว ๎             7,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนุนขององคก์รปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  38  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5    กลยุทธ์ที่  5.4 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทอ๎งถิ่น    ตั้งไว ๎             3,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอสนัป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทอ๎งถิ่น   

ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  151  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไมด๎อกไม๎ประดับจังหวดัเชียงใหม ํ    ตั้งไว ๎           27,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม๎

ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหม ํ ประจ าปีงบประมาณ  2562  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  149  ข๎อที่  1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  1  กล

ยุทธ์ที่  1.3 

 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหม ํ       

ประจ าปี  2562         ตั้งไว๎        5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํเพื่อส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันป่าตอง   

ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหม ํ 

ประจ าปี  2562ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  149  ข๎อที่  2    

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนาํยสินคา๎ OTOP ในงานฤดหูนาวและงาน  OTOP ของดีเมอืง

เชียงใหม ํ       ประจ าปี  2562       ตั้งไว ๎       5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํเพื่อส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันป่าตอง   

ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน  OTOP ของดีเมืองเชียงใหมํ  

ประจ าปี  2562  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  150  ข๎อที่  3    

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
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เงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้          10,000  บาท 

 

อุดหนุนโครงการสงํเสริม  อนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ๎งถ่ิน  สรา๎งภมูิคุม๎กันสงัคมในมติิวัฒนธรรม 

         ตั้งไว ๎            5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตองตามโครงการสํงเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท๎องถิ่น  สร๎างภูมิคุ๎มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  152  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

 

อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต๎นกลา๎รักษ์วัฒนธรรมไทยอ าเภอสนัป่าตอง ตั้งไว ๎            5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตองตามโครงการอบรมเยาวชนต๎นกล๎ารักษ์วัฒนธรรม

ไทยอ าเภอสันป่าตองส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  39  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กล

ยุทธ์ที่  2.2 



 
 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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งานวางแผนสถติิและวชิาการ      รวม           396,600  บาท 
 

งบบุคลากร        รวม      336,600  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)       รวม           336,600  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎       336,600  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์  ก.ท.จ.  ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ  

จ านวน 1 ราย  ส านักปลัดฯ 
 

งบด าเนนิงาน        รวม            60,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม  60,000  บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  60,000  บาท 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา  คําสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีฯ  ตั้งไว๎         60,000  บาท 
 

คําใช๎จํายในการจัดท าแผนพัฒนา  คําสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีฯ  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดประชุมหรอือบรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูล

พืน้ฐาน  การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการการประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯลฯ  ส านักปลัดฯ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  135  ข๎อที่  22  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.3 

 



 
 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

งานบริหารงานคลัง 
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แผนงานบรหิารท่ัวไป 

 

งานบรหิารงานคลัง        รวม   4,609,420  บาท 

 

งบบุคลากร         รวม    3,961,420  บาท 

 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม   3,961,420  บาท 

 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว ๎     3,180,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ      

จ านวน  10 ราย  กองคลัง   

 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎   67,200  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ  หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ  จ านวน  1  ราย  กองคลัง  

 

เงินประจ าต าแหนงํ                    ตั้งไว๎     103,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกอง  และหัวหน๎าฝ่ายจ านวน  2  ราย  กองคลัง  

 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎    554,520  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  4  ราย      

กองคลัง 

 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง                  ตัง้ไว ๎    56,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคาํครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแ๎กพํนักงานจ๎างตามภารกิจ

และพนักงานจ๎างทั่วไป  กองคลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 
 

งบด าเนนิงาน         รวม      571,000   บาท 

 

ค่าตอบแทน         รวม      246,000   บาท 

 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้    50,000  บาท 

 

1.  เงินคําตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซือ้จัดจา๎งและการบรหิารงานพัสดุภาครัฐ           

                ตั้งไว๎           50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงการคลัง  

ดํวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว156  ลงวันที่  19  กันยายน  2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.0803.3  

ลงวันที่  25  กันยายน  2560 

 

คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ            ตัง้ไว ๎      40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงาน  พนักงานจ๎าง  กองคลัง 

 

คาํเชําบ๎าน           ตั้งไว ๎  156,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล  กองคลัง  

 

ค่าใช้สอย         รวม  145,000  บาท 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้        45,000  บาท 

 

คาํธรรมเนียมตํางๆ        ตั้งไว ๎   2,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํธรรมเนียมตํางๆ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองคลัง   

 

คาํเบี้ยประกันภัย         ตั้งไว ๎         3,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเบี้ยประกันภัย  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์สํวนกลางของเทศบาลต าบล

บ๎านกลาง  กองคลัง 

 

คาํปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ ี       ตั้งไว ๎        30,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  กองคลัง   
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คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎          10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจ๎างเหมาบรกิาร  จ๎างท าสิง่ใดสิ่งหนึ่ง  เชํน  คาํจ๎างคนงานบนัทกึขอ๎มูล  ฯลฯ กองคลัง 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว ้ 60,000  บาท 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ          ตั้งไว ๎        40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ  เชํน  คาํเชําที่พัก  คาํพาหนะ  คาํเบี้ยเลีย้งเดินทาง  คาํลงทะเบียนตํางๆ 

และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  กองคลัง  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไ๎ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  

พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  132  ข๎อที่  14  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560  และระเบียบที่ เกี่ยวข๎องแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิ บัติงานด๎านพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง                 

          ตั้งไว๎  20,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบที่เกี่ยวข๎องแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุและ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง  โดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คาํอาหาร  คาํอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และ

วัสดุอุปกรณท์ี่จ าเป็นและเก่ียวข๎องกับโครงการ  ฯลฯ  กองคลัง  เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

คาํใช๎จาํยในการฝึกอบรมและการเขา๎รับการฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  29  ข๎อที่  13  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม       ตั้งไว้  40,000  บาท 

 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว ๎       40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายเอกสาร  ฯลฯ  กองคลังเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  136  ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์     

ที่  5.4 
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ค่าวัสด ุ          รวม      180,000  บาท 

 

คาํวัสดุส านักงาน         ตั้งไว ๎     80,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  

สมุดบัญช ี แบบพมิพ์ตํางๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  กองคลัง 

 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎       10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช  

หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  กองคลัง 

 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น                ตัง้ไว ๎        30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น  เชํน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ก๏าช  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  กองคลัง   

 

 

คาํวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ       ตั้งไว ๎         10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  ขาตั้งกล๎อง  เลนส์ซูม  พูํกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผํนซีดี  

รูปจากการล๎างอัดขยาย  ฯลฯ  กองคลัง 

   

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุคอมพิวเตอร ์ เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณบ์ันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองคลงั 

 

งบลงทุน         รวม    77,000  บาท 

 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม        77,000  บาท 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์        ตั้งไว้     33,000  บาท 

 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน     ตั้งไว ๎   16,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  * (จอขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้) 

จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 

3.5 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
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–มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มDีVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 

ชํอง 

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวํา ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวํา มีContrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 

หนํวย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  7  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 60  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5     

กลยุทธ์ที่  5.4 

 

เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอรห์รอืชนิด LED ส ี    ตั้งไว ๎          17,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED สี  จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน  

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ราํงขาวด าไมํนอ๎ยกวาํ 22 หน๎าตํอนาท ี(ppm)  

- มีความเร็วในการพมิพ์ราํงสีไมนํ๎อยกวาํ 22 หน๎าตํอนาท ี(ppm)  

- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมนํ๎อยกวาํ 192 MB  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ ส)ี ได ๎ 

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาไดส๎ูงสดุไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได ๎25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ 1 ชํอง 

- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขาํย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวาํ   1 ชํอง  

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมนํ๎อยกวาํ 250 แผํน  

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่   23

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  7  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)ของ
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เทศบาลฯ  หน๎าที่ 60  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5     

กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        ตั้งไว ้ 44,000  บาท 

 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน       ตั้งไว ๎        33,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จ านวน  6  ใบ   

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  มีมือจับชนิดบิด 

-  มีแผํนชัน้ปรับระดับ  3  ชิน้ 

-  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  จัดซื้อเพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารของกองคลัง            

ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองคลัง  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  มกราคม  2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 59  

ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ตู๎บานเลือ่นกระจก            ตั้งไว๎         3,500   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจก  4  ฟุต  จ านวน  1  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  ท าจากเหล็กอยํางดี 

-  บานเลื่อนท าจากกระจก  จ านวน  2  บาน 

-  มีความแข็งแรงทนทาน 

-  มีชัน้วางเอกสารไมํน๎อยกวาํ  2  ช้ัน 

-  ขนาดไมํน๎อยกวาํ  4  ฟุต       

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารของกองคลัง  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองคลัง  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และ

จะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  157/2561  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  

2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ส านักงาน  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 59        

ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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เก๎าอีส้ านักงาน         ตั้งไว ๎        3,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีส้ านักงาน  จ านวน  2  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  เบาะท าจากหนังสีด า 

-  มีโช๏คปรับสูงต่ าได๎ 

-  มีล๎อเลื่อน 

-  มีความแข็งแรงทนทาน     

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองคลัง  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และ

จะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  157/2561  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  

2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ส านักงาน  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 59        

ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

  

 

โต๏ะท างานเหล็ก         ตั้งไว ๎        4,500   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก จ านวน  1  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้          

-  ท าจากเหล็กอยํางดี 

-  มีความแข็งแรงทนทาน 

-  ขนาดไมํน๎อยกวาํ  4  ฟุต 

-  มีกระจกใสวางบนโต๏ะ 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองคลัง  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และ

จะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  157/2561  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  

2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ส านักงาน  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 59      

ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5     กลยุทธ์ที่  5.4 

 



 
 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม   2,308,990   บาท 
 

งบบุคลากร         รวม  1,485,600  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม    1,485,600  บาท 
 

คาํจ๎างลูกจา๎งประจ า        ตั้งไว ๎     326,600    บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํจา๎งลูกจา๎งประจ า  จ านวน  1  ราย  งานป้องกนัฯ  ส านักปลดัฯ 
 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎     1,043,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  8  ราย  งานป้องกันฯ     

ส านักปลัดฯ 
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง       ตั้งไว ๎        116,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒฯิ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ  และพนักงานจ๎างทั่ วไป  จ านวน  8  ราย   

งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

งบด าเนนิงาน        รวม    558,000    บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม      278,000  บาท 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้           168,000  บาท 
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎     168,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการ  จ๎างท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎แกํเทศบาลฯ เชํน  คําจ๎างคนงานดูแล  ความ

ปลอดภัยคาํจ๎างก าจัดสิ่งปฏิกูล  คาํบรกิารด๎านตํางๆ  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  31  ข๎อที่  19  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้      30,000  บาท 
 

โครงการอ านวยความสะดวกด๎านการจราจรและอุบัตภิัย     ตั้งไว ๎       20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอ านวยความสะดวกด๎านการจราจรและอุบัติภัยทางถนนในชํวงเทศกาลฯ  

ส าหรับประชาชนผู๎ใช๎ถนน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําพาหนะ  คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  

และคาํใช๎จํายตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

การเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนา   
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สี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  126  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
 

โครงการประชาชนอุํนใจด๎วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหมํ 24 ชั่วโมง   ตั้งไว๎       10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประชาชนอุํนใจด๎วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหมํ 24 ช่ัวโมง      

โดยมีคาํใช๎จํายประกอบด๎วย  คําตอบแทน  คําพาหนะ  คําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  24  

ช่ัวโมง  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  126  ข๎อที่ 4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 กลยุทธ์ที่  4.1     
 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม       ตั้งไว ้ 80,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว ๎     80,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถาํยเอกสาร  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  63  ข๎อที่  15  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสด ุ          รวม   280,000  บาท 
 

คาํวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ        ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชํน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตํางๆ  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง         ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุกอํสรา๎ง  เชํน  ไม๎ตํางๆ  คอ๎น  คมี  จอบ  สี  ปูนซเีมนต์  ทราย  กระเบื้อง  เหล็กเส๎น  ฯลฯ  

งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก ครัช

หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน๎า ไฟเบรก ฯลฯ  งานป้องกันฯ ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎        180,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๏าส  ฯลฯ        

งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ 
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คาํวัสดุเครื่องแตงํกาย        ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสือ้  กางเกง  ผา๎  เครื่องหมายยศและสงักัด  ถุงเท๎า  

รองเทา๎  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุเครื่องดับเพลิง        ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุเครื่องดับเพลงิ  เชํน  ถงัดับเพลงิ  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ   งานป้องกัน  ส านักปลดัฯ 
 

งบลงทุน           รวม 265,390  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม 65,390  บาท 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        รวม         17,000  บาท 

1.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนชนิดตดิผนงั   พรอ๎มตดิตั้ง     ตั้งไว ๎      17,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนชนิดติดผนัง  ขนาดไมํน๎อยกวํา  12,000  บีทียู  

จ านวน  1  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวาํ 12,000 บีทยีู 

2) ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมคําติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเยน็ขนาดไมํเกนิ 40,000 บีทยีู ต๎องได๎รับการรับรอง

มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟา้เบอร์  5 

4) ต๎องเปน็เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจาก

โรงงานเดียวกนั 

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชํน แผํนฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ

ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต๎น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได๎ 

- ชนิดตั้งพืน้หรือแขวน 

- ชนิดตดิผนัง 

ส าหรับชนิดตู๎ตัง้พืน้เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ไมํมีระบบฟอกอากาศ 

6)  มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ๎ 3) ให๎เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหํงชาต ิคร้ังที ่3/2539 (คร้ังที่ 57) เมื่อวันที ่14  มิถุนายน 2539 เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให๎พิจารณา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือจากการพจิารณาด๎านราคา โดยใช๎หลักการ

เปรียบเทียบคุณสมบัต ิคือ 

- ถา๎จ านวนบีทยีูเทาํกัน ให๎พจิารณาเปรยีบเทยีบจ านวนวตัต์ที่น๎อยกวาํ 
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- ถา๎จ านวนบีทยีูไมํเทํากัน ให๎น าจ านวนบีทยีหูารด๎วยจ านวนวัตต์ (บีทยีูตํอวัตต)์ 

ผลที่ได๎คือคาํ EER ถา๎คาํของ EER สูง ถอืวําเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสงูสามารถประหยัดพลังงานไดด๎ีกวํา 

8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ ดังนี ้สวิตช ์1 ตัว 

ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกนิ 15 เมตร 

9) คาํติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต๎องการแสดงคาํติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

(1) ชนิดตั้งพืน้หรือชนิดแขวน 

ขนาดไมํต่ ากวาํ 13,000 บีทยีู 4,000 บาท 

ขนาดไมํต่ ากวาํ 40,000 บีทยีู 5,500 บาท 

(2) ชนิดตู๎ตัง้พืน้ 

ขนาดไมํต่ ากวาํ 33,000 บีทยีู 5,000 บาท 

ขนาดไมํต่ ากวาํ 42,000 บีทยี ู6,000 บาท 

(3) ชนิดติดผนงั 

ขนาด 12,000-24,000 บีทยีู 3,000 บาท 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  มกราคม  2561   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี          

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 62  ข๎อที่  13  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ครุภัณฑก์่อสร้าง        รวม         41,500  บาท 

1.  เครื่องปั๊มลม  (AIR  COMPRESSOR)      ตั้งไว ๎     41,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม  (AIR  COMPRESSOR) จ านวน  1  ตัว 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  เครื่องปั๊มลม  (AIR  COMPRESSOR)  ตัวถังท าจากเหล็กที่มีคุณภาพดี 

-  ผํานกระบวนการผลิตด๎วยกรรมวิธีที่ได๎มาตรฐาน 

-  มีความแข็งแรง  คงทน 

-  มีขนาดก าลังมอเตอร ์ :  3  แรงม๎า , จ านวนกระบอกสูบ  2  กระบอก 

-  แรงดันลม  :  7-10 บาร ์, 100-150  ปอนด์ 

-  อัตราการผลิตลมไมํน๎อยกวาํ  550  ลิตร/นาที 

-  ก าลังไฟไมํน๎อยกวาํ  :  220  โวลต์  (ไฟบ๎าน) 

-  ถังเก็บลมขนาดไมํน๎อยกวาํ  :  165  ลิตร      

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความ

จ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการ        

ด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  256/2561  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2561           

เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชรีาคา 
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มาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  ที่ ชม 53001/        

ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีขนาดและ

ราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ๎างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 62  ข๎อที่  11  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ครุภัณฑ์โรงงาน         รวม         4,050  บาท 

1.  เครื่องเช่ือมอารก์อน            ตั้งไว ๎ 4,050  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องเช่ือมอารก์อน  จ านวน  1  เครื่อง   

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  กระแสเช่ือม  200  แอมป์ 

-  เป็นเคร่ืองเช่ือมระบบทิก  (TIG)  มาพรอ๎มระบบ  HF  Arc-Starting 

-  สามารถเชื่อมเหล็ก  สแตนเลส  อลูมิเนียม  ทองแดง  ไทเทเนี่ยมใช๎กับลวดเชื่อมทั่วไปได๎หลากหลายชนิด  

น้ าหนักเบาพร๎อมมือจับด๎านบนตัวเครื่อง 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ซึ่งสินคา๎ดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์    (ครุภัณฑ์

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตาม

ราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการดว๎ยความประหยดั)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  256/2561  ลงวันที่  

28  มิถุนายน  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอยีด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  

ที่ ชม 53001/    ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคาเกนิกวาํบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 61  ข๎อที่  10  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

    
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ        รวม         2,840  บาท 

1.  เครื่องชารจ์แบตเตอร์รี่            ตั้งไว ๎ 2,840  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องชารจ์แบตเตอร์รี่       จ านวน  1  เครื่อง   

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่  90 V  30  A  สามารถชาร์จแบตขนาด  6 V  - 12V -36V -48V -60V -90V  ทั้งกับ

แบตเตอร์รี่น้ า  และแบตเตอร์รี่แห๎ง  โดยความเร็วในการชารจ์จะลดไปตามจ านวนแบตเตอรร์ี่ที่ชารจ์ 

-  มีแอมป์มิเตอรแ์ละโวลด์มิเตอรเ์พื่อเช็คกระแสไฟและแรงดันขณะชารจ์ไฟ 

-  มีเบรกเกอร์เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าขาเข๎าและขาออก  และป้องกันการลัดวงจรจากเครื่องชารจ์ 

-  จํายกระแสไฟชารจ์  30A 
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-  มีไฟเขยีวแจ๎งเตือนเมื่อมีการชารจ์ไฟ 

-  คอยส์ทองแดงแท๎  100%  

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ซึ่งสินคา๎ดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์    (ครุภัณฑ์

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตาม

ราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการดว๎ยความประหยดั)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  256/2561  ลงวันที่  

28  มิถุนายน  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอยีด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  

ที่ ชม 53001/    ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2561  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคาเกนิกวาํบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 62  ข๎อที่  12  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 
 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว้        100,000  บาท 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว ๎         100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาดใหญํ  เชํน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  

ฯลฯ งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 63  ข๎อที่  14  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง        รวม       100,000  บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       ตั้งไว้      100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารที่ดินและสิ่งกํอสร๎างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล  

บ๎านกลางงานป้องกันฯ  ส านักปลัดเทศบาลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่      

4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 63  ข๎อที่  14  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 



 
 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    

และระงับอัคคีภัย 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั     รวม       70,000  บาท 

  

งบด าเนนิงาน         รวม        70,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย         รวม   70,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  70,000   บาท 
 

โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เก่ียวกับการซักซอ๎มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว๎  20,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เก่ียวกับการซักซอ๎มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คาํอาหารเคร่ืองดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์    ที่

เกี่ยวข๎องในการฝึกซ๎อมแผน  ฯลฯ  งานป้องกัน  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

คาํใช๎จาํยในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  126  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 
 

โครงการของศูนย์  อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.    ตั้งไว ๎  50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย    คําวิทยากร  คําอาหารเครื่องดื่ม     

คําพาหนะ  คําตอบแทน  คําวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น    

พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 126  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 



 
 

 

แผนงานการศกึษา 

 

 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
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แผนงานการศึกษา 

 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม     35,354,768   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม      19,243,900  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)       รวม      19,243,900  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว๎    1,715,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ             

กองการศึกษา 

 

เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งไว๎       67,200   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒฯิ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒทิี่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 
 

เงินประจ าต าแหนํง       ตั้งไว๎        85,200   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษา  และหัวหน๎าฝ่าย  กองการศึกษา   
 

คาํตอบแทนพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎        1,200,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  กองการศึกษา 
 

เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎          108,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ  หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง  กองการศึกษา 

 

เงินเดือนพนักงานถาํยโอน      ตั้งไว๎       11,810,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนให๎แกํพนักงานครูเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา      

ตามหนังสือกรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 

 

เงินคาํตอบแทนวิทยฐานะ       ตั้งไว๎        1,790,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จํายเงินคําตอบแทนวิทยฐานะให๎แกํพนักงานครูเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)      

กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22  

มิถุนายน  2561 
 

 

 

 

 

 

 

เงินคาํจ๎างลูกจา๎งประจ าและคาํตอบแทนบุคลากรสนับสนุนการสอน       ตั้งไว๎     260,000   บาท 
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เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจ าและคําตอบแทนบุคลากรสนับสนุนการสอน  โรงเรียนเทศบาล 1            

(ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 

1893  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 

 

คาํตอบแทนพนักงานจ๎าง            ตั้งไว๎    630,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา 

 

เงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจา๎งประจ าและบุคลากรสนับสนุนการสอน      ตั้งไว๎       92,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให๎แกํลูกจ๎างประจ าและ

บุคลากรสนับสนุนการสอน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริม

การปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 

 

เงินเดือนครูผู๎ดูแลเด็ก             ตั้งไว๎     1,070,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดือนให๎แกํครูผูด๎ูแลเด็ก กองการศึกษาตามหนังสือกรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก      

ที่  มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561 

 

เงินคาํตอบแทนผู๎ดูแลเด็ก             ตั้งไว๎ 403,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํตอบแทนผู๎ดูแลเด็ก  กองการศึกษาตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก       

ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561  

 

เงินเพิ่มตํางๆ  ของผู๎ดูแลเด็ก             ตั้งไว๎ 13,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํผู๎ดูแลเด็ก                    

กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875   ลงวันที่  21     

มิถุนายน  2561  

 

งบด าเนินงาน        รวม 13,093,468  บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม    270,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้     50,000   บาท 
 

 

1.  คาํตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู     ตั้งไว๎        50,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนคณะกรรมการตรวจวิทยฐานะครู  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กอง

การศึกษาตามหนังสือกรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22  มิถุนายน  

2561 

 

คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว๎            10,000   บาท 
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เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎าง  กองการศึกษา 

 

คาํเชําบ๎าน           ตั้งไว๎           120,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 

 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว๎           90,000   บาท 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินชํวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล   จ านวน  30,000  บาท               

กองการศึกษา 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินชํวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกํครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา        

จ านวน  60,000  บาท  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  

21      มิถุนายน  2561  

 

ค่าใช้สอย        รวม    10,969,568   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้       613,000   บาท 
 

คาํโฆษณาและเผยแพรํ           ตั้งไว๎        5,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําโฆษณาและเผยแพรํขาํวสารทางสื่อและสิ่งพิมพ์ตํางๆ กองการศึกษา   
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร           ตั้งไว๎          600,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบรกิาร  คาํจ๎างเหมาแรงงาน  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

คาํเบี้ยประกัน            ตั้งไว๎          8,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัย  ตาม  พ.ร.บ.ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง  ของเทศบาลต าบล        

บ๎านกลาง  กองการศึกษา 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้ 10,306,568   บาท 
 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว๎      50,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ  เชํน  คาํเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําลงทะเบียน

ตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปรา ชการ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555   แก๎ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎า

รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  138  ข๎อที่  32  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5  

กลยุทธ์ที่  5.1 

คาํพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น    ตั้งไว๎         3,000  บาท 
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เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  และคําใช๎จําย

อื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  114  

ข๎อที่  19สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.3 
 

คาํพัฒนาเจา๎หน๎าที่โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น     ตั้งไว๎         3,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาเจา๎หน๎าที่โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  

ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  

มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  114  ข๎อที่  20

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.3 
 

โครงการสํงเสรมิการเรยีนรูต๎ามอัธยาศัย     ตั้งไว๎       30,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสรมิการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  

กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  115  ข๎อที่ 21  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4 กลยุทธ์ที่  4.3 
 

โครงการสํงเสรมิกิจกรรมเด็กและเยาวชน     ตั้งไว๎       20,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสรมิกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  

กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  111  ข๎อที่ 6  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ตั้งไว๎      150,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  

ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  34  ข๎อที่ 25  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

5  กลยุทธ์ที่  5.1 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา        ตั้งไว้         4,150,100  บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์           ตั้งไว้          263,500  บาท 
 

คาํอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์    ตั้งไว๎              166,600  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  เพื่อให๎เด็กเล็กมีอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ 

มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  111  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจา๎ทองทิพย์  ตั้งไว๎            57,800    บาท 
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เพื่อเป็นคาํใช๎จํายคาํจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์  เพื่อให๎เด็กเล็กมีสื่อ

การเรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 

3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

112  ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์       ตั้งไว๎               6,800   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํหนังสือเรียน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      

ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-

2564)ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  22  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํอุปกรณก์ารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์      ตั้งไว๎          6,800  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํอุปกรณก์ารเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี

ทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  7  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํเครื่องแบบนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์       ตั้งไว๎         10,200  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํเครื่องแบบนักเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก

มีทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  8  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์      ตั้งไว๎         15,300  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคําพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  เพื่อสํงเสริมให๎

เด็กมีทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  9  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด               ตั้งไว้         201,500  บาท 
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คาํอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นทุํงฟ้าบด        ตั้งไว๎            127,400  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงฟ้าบด  เพื่อให๎เด็กเล็กมีอาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  

0816.2/    ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของ

เทศบาล  หน๎าที่  111 ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กล

ยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงฟ้าบด   ตั้งไว๎         44,200   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงฟ้าบด   เพื่อให๎เด็กเล็กมีสื่อการ

เรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  112  

ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด    ตั้งไว๎             5,200  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํหนังสือเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะความรู๎จาก

ประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด         

ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)           

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  22  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํอุปกรณก์ารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด     ตั้งไว๎         5,200  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําอุปกรณ์การเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด      เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด     ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํเครื่องแบบนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด     ตั้งไว๎         7,800  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําเครื่องแบบนักเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด     ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

 

คาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด    ตั้งไว๎         11,700  บาท 
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เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุํงฟ้าบด  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด     ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 

2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  9  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย     ตั้งไว้           193,800  บาท 
 

คาํอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นท๎องฝาย       ตั้งไว๎         122,500  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย  เพื่อให๎เด็กเล็กมีอาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดํวนทีสุ่ด  ที่   มท  

0816.2/    ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  111  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย       ตั้งไว๎     42,500   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จํายคาํจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝายเพื่อให๎เด็กเล็กมีสื่อการเรียน

การสอน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลง

วันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  112  ข๎อ

ที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย     ตั้งไว๎         5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํหนังสือเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะความรู๎

จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน

ที่สุด          ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี(พ.ศ. 2561-

2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  22  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํอุปกรณก์ารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย    ตั้งไว๎         5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํอุปกรณก์ารเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย      เพื่อสํงเสรมิให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

คาํเครื่องแบบนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย    ตั้งไว๎         7,500  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําเครื่องแบบนักเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย      เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี

ทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  8  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย    ตั้งไว๎         11,300  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย      เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี

ทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)    ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  9  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง     ตั้งไว้        209,300  บาท 

 

คาํอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นต๎นแหนหลวง     ตั้งไว๎       132,300  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นต๎นแหนหลวง  เพื่อให๎เด็กเล็กมีอาหารกลางวันที่

มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   

มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  111  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นต๎นแหนหลวง     ตั้งไว๎ 45,900   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จํายคาํจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นต๎นแหนหลวง  เพื่อให๎เด็กเล็กมีสื่อการ

เรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  112  

ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง    ตั้งไว๎         5,400  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําหนังสือเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด     ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 

2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  22  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

 

คาํอุปกรณก์ารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง    ตั้งไว๎         5,400  บาท 
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เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําอุปกรณ์การเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านท๎องฝาย   เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด     ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-

2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํเครื่องแบบนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง    ตั้งไว๎         8,100  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํเครื่องแบบนักเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง    เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี

ทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  8  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง   ตั้งไว๎         12,200  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง  เพื่อสํงเสรมิให๎เด็กมี

ทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  23  ข๎อที่  9  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)     ตั้งไว้     3,282,000  บาท 

 

คาํอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีนอนุบาลถงึ  ป.6   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  

         ตั้งไว๎           2,426,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนอนุบาลถึง  ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  เพื่อให๎

นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัย  ฯลฯ  กอง การศึกษา  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

คาํอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีน  ม.1 – ม.3    ตั้งไว๎           856,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  ม.1 – ม.3  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  เพื่อให๎

นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัย  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วํา

ด๎วยการตั้งงบประมาณเพื่อการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด  เทศบาล  

และองค์การบริหารสํวนต าบล  พ.ศ.2543  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  119 ข๎อที่  40สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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ค่าส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น    รวม             1,153,800   บาท 
 

1. คาํปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     ตั้งไว๎               20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กอง

การศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  

มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  113  ข๎อที่  14  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

2. คาํใช๎จาํยเกี่ยวกับระบบอินเตอรเ์น็ต  ADSL และ Wi-Fi   ตั้งไว๎                16,800  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต  ADSL และ Wi-Fi  ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  

เชํน  คําปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  คําบริการรายเดือน  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  139  ข๎อที่  35  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

3. คาํพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน      ตั้งไว๎               100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  113  ข๎อที่  15  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

4. คาํพัฒนาแหลํงเรยีนรูข๎องโรงเรียน     ตั้งไว๎               50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาแหลํงเรยีนรูข๎องโรงเรียน  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  113  ข๎อที่  

16สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2กลยุทธ์ที่  2.1 

 

5. โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น   ตั้งไว๎         15,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่นกองการศึกษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่  114  ข๎อที่  18  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  1 ฯ  ตั้งไว๎       102,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากองการศึกษาโดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4 ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  35  ข๎อที่  

27  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

7. โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรยีนเป็นฐานพัฒนาท๎องถิ่น ตั้งไว๎       500,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท๎องถิ่น

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  

มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่  140  ข๎อที่  37  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   

 

8. โครงการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรยีนเป็นฐานพัฒนาท๎องถิ่นดีเดํนSBMLD   ตั้งไว๎       250,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการประกวดโรงเรียน SBMLD  ดีเดํน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์

บ ารุง)  กองการศึกษา โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  

19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  114  ข๎อที่  17  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   

 

9. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพยีง” สูํ “ศูนย์การเรยีนรูต๎ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”     ตั้งไว๎        100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสรมิการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ของ

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน

ที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  39  ข๎อที่  9  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2กลยุทธ์ที่  2.1 

 

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรยีนยากจน     รวม           357,600  บาท 

 

1. คาํปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)     ตั้งไว๎              170,400    บาท 

เพื่อจํายเป็นคําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  ที่บิดา/มารดา/ผู๎ปกครองมี

รายได๎ตํอครัวเรอืนไมํเกนิ  40,000  บาท/ปี  อัตราคนละ  500  บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)  ไมํเกินร๎อยละ  

40  ของจ านวนนักเรยีนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)   กองการศึกษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561ปรากฏใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  115  ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

2. คาํปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)     ตั้งไว๎              187,200   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)  ที่บิดา/มารดา/ผู๎ปกครองมี

รายได๎ตํอครัวเรอืนไมํเกนิ  40,000  บาท/ปี  อัตราคนละ  1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000 บาท/คน/ปี)  ไมํเกินร๎อย
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ละ  30  ของจ านวนนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  115  ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม  3,574,068   บาท 

 

ค่าจัดการเรียนการสอน       รวม        1,823,000  บาท 

 

1. คาํจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      ตั้งไว๎            1,823,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  116  ข๎อที่  25  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที่  2.1 

 

ค่าจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รวม          208,000   บาท 

 

1.  คาํจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตั้งไว๎            208,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้า

บดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 

3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

116  ข๎อที่  25สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

ค่าหนังสอืเรยีน        รวม               498,848   บาท 

 

1. คาํหนังสือเรียน             ตั้งไว๎               498,848   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําหนังสือเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น    โรงเรียน

เทศบาล 1 ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  

0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาล

ฯ  หน๎าที่  116  ข๎อที่  26 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 2   กลยุทธ์ที่  

2.1 

ค่าอุปกรณ์การเรียน       รวม               287,100   บาท 
 

1. คาํอุปกรณ์การเรยีน         ตั้งไว๎                287,100   บาท 
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เพื่อจํายเป็นคําอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน

ที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  116  ข๎อที่  27  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  2กลยุทธ์ที่  2.1 

 

ค่าเครื่องแบบนักเรยีน       รวม               297,360   บาท 

 

1. คาํเครื่องแบบนักเรียน        ตั้งไว๎                   297,360   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      

โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวน

ที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  116  ข๎อที่  28  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์      ที่  2.1 

 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน      รวม      459,760   บาท 

 

1. คาํกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน       ตั้งไว๎     459,760  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎ เรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น    โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  116  ข๎อที่  29  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

คาํสาธารณูปโภคและคาํกระแสไฟฟ้าโรงเรยีนเทศบาล 1   ตั้งไว๎              180,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําสาธารณูปโภคและคํากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่  140  ข๎อที่  38  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

 

 

 

 

คาํสาธารณูปโภคและคาํโทรศัพท์โรงเรยีนเทศบาล 1   ตั้งไว๎             10,000  บาท 



115 
 
เพื่อจํายเป็นคําสาธารณูปโภคและคําโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  141  ข๎อที่  39  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

คาํน้ ามันเชือ้เพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1      ตั้งไว๎                30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําน้ ามันเชือ้เพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  141  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1   ตั้งไว๎               100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  เชํน  คําเชําที่พัก           

คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ         

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคํา ใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ

เจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไ๎ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2559  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557   ปรากฏใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯหน๎าที่  140  ข๎อที่  36  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

โครงการแขงํขันกฬีานักเรยีนระดับกลุํม/ภาค/ประเทศ   ตั้งไว๎                50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการแขงํขันกฬีาของนักเรยีนระดับกลุํม/ภาค/ประเทศ  ของโรงเรียนเทศบาล 

1   (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในสถานศึกษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  117  ข๎อที่ 30  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

การเขา๎รวํมแขํงขันทักษะทางวิชาการรวํมกับ อปท.ภาค/ประเทศ        ตั้งไว๎             50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการเขา๎รวํมแขํงขันทักษะทางวิชาการรวํมกับองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาค/ประเทศ  

ของโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง )  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลกัเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จาํยในสถานศึกษา

สังกัด  อปท. พ.ศ. 2551ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  117  ข๎อที่  

31  สอดคล๎องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

โครงการนักเรยีนคนเกงํท๎องถิ่น      ตั้งไว๎                50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการนักเรยีนคนเกงํท๎องถิ่น  ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)     

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได๎ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จาํยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551  
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ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  117  ข๎อที่  32  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

โครงการเปิดโลกวชิาการ       ตั้งไว๎                30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเปิดโลกวิชาการ  ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)            

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีน า เงินรายได๎ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จาํยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  118  ข๎อที่ 34  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

โครงการแขงํขันกฬีาสีภายในโรงเรียน     ตั้งไว๎      20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาสีชุมชนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได๎ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จาํยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  118  ข๎อที่  35  สอดคล๎องกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

โครงการแนะแนวการศึกษาตํอ      ตั้งไว๎    20,000 บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแนะแนวการศึกษาตํอ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)          

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได๎ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จาํยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  118  ข๎อที่   36  สอดคล๎องกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

โครงการจัดกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10   ตั้งไว๎      10,000  บาท  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10เชํน คําจัดกิจกรรม  

คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มติม  เปลี่ยนแปลง  

คร้ังที่  1  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  39  ข๎อที่  10  สอดคล๎องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตรท์ี่  

2  กลยุทธ์ที่  2.1  

 

โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ       ตั้งไว๎        250,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  เชํน  คํารางวัล  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คํา

วัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา
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และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  111  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2กลยุทธ์ที่  2.1  
 

โครงการสมุดท าความดี        ตั้งไว๎       15,000     บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสมุดท าความดีโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์  คํา

อาคาร  เครื่องดื่ม  คาํพาหนะ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์

บ ารุง) กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  22  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้               50,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว๎               50,000บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายเอกสาร  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  3  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  14  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสด ุ        รวม            1,853,900  บาท 
 

คาํวัสดุส านักงาน        ตั้งไว๎              12,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ            

สมุดบัญช ี แบบพมิพ์ตํางๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

คาํวัสดุงานบ๎านงานครัว         ตั้งไว๎               20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  แปรง  ไม๎กวาด  ผ๎าปูโต๏ะ  ช๎อน  ส๎อม  แก๎วน้ า  จานรอง  ถาด  กระติก

น้ าแข็ง  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

คาํวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น      ตั้งไว๎                30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๏าส  ฯลฯ  กอง

การศึกษา 
 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง        ตั้งไว๎                20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  เชํน  ไม๎ตํางๆ  ค๎อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  เหล็กเส๎น  ฯลฯ        

กองการศึกษา 
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คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          25,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณบ์ันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปน้อักขระหรือแป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

คาํวัสดุการศึกษา         ตั้งไว๎          20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการศึกษา  เชํน  หุํน  แบบจ าลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนท าด๎วยพลาสติก  กระดาน

ลื่นพลาสติก  เบาะยืดหยุํน  เบาะมวยปล้ า  เบาะยูโด  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

ค่าอาหารเสริม (นม)       ตั้งไว้             1,726,900  บาท 
 

คาํอาหารเสรมิ (นม) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์  ตั้งไว๎                65,200  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  กอง

การศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  

มิถุนายน  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

คาํอาหารเสรมิ (นม) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นทุํงฟ้าบด  ตั้งไว๎        49,900  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็กเล็กให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงฟ้าบด  กองการศึกษา โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40 สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

คาํอาหารเสรมิ (นม) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นท๎องฝาย           ตั้งไว๎                48,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็กเล็กให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นท๎องฝาย  กองการศึกษา  โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

คาํอาหารเสรมิ (นม) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นต๎นแหนหลวง           ตั้งไว๎   51,800  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านต๎นแหนหลวง  กองการศึกษา  โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

 

คาํอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบ๎านทุํงเสีย้ว     ตั้งไว๎    349,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎กับนักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561ปรากฏในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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คาํอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  ตั้งไว๎    1,163,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสรมิ (นม) ให๎กับนักเรยีนโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถอื

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

งบลงทุน        รวม              1,859,400   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์        รวม    839,400   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์      ตั้งไว้             519,900  บาท 
 

1  เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)    ตั้งไว ๎          7,900  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดยีวกัน 

- ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet)  

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ราํงขาวด าไมํนอ๎ยกวาํ 34 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 15 ภาพตํอนาท ี(ipm)  

- มีความเร็วในการพมิพ์ราํงสีไมนํ๎อยกวาํ 27 หน๎าตอํนาท ี(ppm) หรือ 10 ภาพตอํนาท ี(ipm)  

- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ๎

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23  

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  50  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 66  ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

5       กลยุทธ์ที่  5.4 
 

2  เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรบังานส านักงาน    ตั้งไว ๎   496,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  * (จอขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้) 

จ านวน  31  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 

3.5 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

–มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มDีVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวํา มีContrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 

หนํวย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23  

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  7  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)ของ

เทศบาลฯ   หน๎าที่ 67  ข๎อที่  27  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5      

กลยุทธ์ที่  5.4 
 

3  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค      ตั้งไว ๎          16,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏คจ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หนํวยโดยมีคุณลักษณะอยาํงใดอยําง

หนึ่งหรอืดีกวําดังนี ้

1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนํ๎อยกวาํ 2 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน

ไมํน๎อยกวาํ 2.5 GHz และมหีนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวาํ 6 แกนหรอื 

2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนํ๎อยกวาํ 3 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน

ไมํน๎อยกวาํ 2.4 GHz  

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวําขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมํนอ๎ยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมํนอ๎ย

กวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํนอ๎ยกวาํ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิว้ 

- ม ีDVD-RW หรือดีกวําแบบติดตัง้ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนํวย 

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2561  ณ  วันที่  23  

พฤษภาคม  2561  ล าดับที่  12  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-2564)

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 66  ข๎อที่  25  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

5       กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน       ตั้งไว้              204,700   บาท 
 

1.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนชนิดตดิผนงั  พรอ๎มติดตั้ง     ตั้งไว ๎            64,800   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนชนิดติดผนัง  ขนาดไมํต่ ากวํา  24,000  บีทียู          

จ านวน  2เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี ้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวาํ  24,000  บีทยีู 

2) ต๎องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุดทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงาน

เดียวกัน 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศเชํนแผํนฟอกอากาศตะแกรงไฟฟา้ (Electric grids) หรือเครื่องผลติประจุ

ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต๎น  สามารถดักจับอนุภาคฝุน่ละอองและอุปกรณส์ามารถท าความสะอาดได ๎

4)  มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
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เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 69  ข๎อที่  37  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

2.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนชนิดตดิผนงั  พรอ๎มติดตั้ง   ตั้งไว ๎       126,900    บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนชนิดติดผนัง  ขนาดไมํต่ ากวํา  32,000  บีทียู         

จ านวน  3  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวาํ 32,000  บีทยีู 

2) ต๎องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุดทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงาน

เดียวกัน 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศเชํนแผํนฟอกอากาศตะแกรงไฟฟา้ (Electric grids) หรือเครื่องผลติประจุ

ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต๎น  สามารถดักจับอนุภาคฝุน่ละอองและอุปกรณส์ามารถท าความสะอาดได ๎

4)  มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  69  ข๎อที่  38  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

3.  ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน       ตั้งไว ๎        11,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน   

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

-  มีมือจับชนิดบิด 

-  มีแผํนชัน้ปรับระดับ  ไมํน๎อยกวาํ 3 ช้ัน 

-  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  (มอก.)  จัดซื้อเพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารของกองการศึกษาซึ่ง

ปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองการศึกษา  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  มกราคม  2561  

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 67  

ข๎อที ่ 28  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

4.  เก๎าอีส้ านักงาน         ตั้งไว ๎        2,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีส้ านักงานจ านวน  2  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้ เบาะท าจากหนัง,     มีโช๏คปรับสูงต่ าได๎  ,  มีสปรงิหลัง  ,  มีล๎อเลื่อน  ,  มีความแข็งแรง

ทนทาน  จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองการศึกษา  (ครุภัณฑ์นอก

บัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา

ท๎องตลาด  และจะด าเนินการดว๎ยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  331/2561  ลงวันที่  

2  สิงหาคม  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

ส านักงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่ 67  ข๎อที่  26  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ   ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  

5.4 
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ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      ตั้งไว้             31,000  บาท 
 

1.  เตาไมโครเวฟ        ตั้งไว ๎        13,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเตาไมโครเวฟจ านวน  1  เครื่อง  

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยําง 

2) ความจุไมํน๎อยกวาํ 25 ลิตร 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานกองการศึกษากองการศึกษา  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ  มกราคม  2561เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  68 ข๎อที่  33  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

2.  เคร่ืองซักผ๎า        ตั้งไว ๎        18,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเคร่ืองซักผ๎า  ขนาดไมํต่ ากวาํ  15  kg  จ านวน  1  เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) เป็นเคร่ืองแบบถังเดี่ยวเปิดฝาบน 

2) มีระบบปั่นแห๎งหรือหมาด 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานกองการศึกษากองการศึกษา  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ  มกราคม  2561เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  68 ข๎อที่  34  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      ตั้งไว้             14,000  บาท 
 

1.  เครื่องขยายเสยีงพรอ๎มไมค์      ตั้งไว ๎        10,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอ๎มไมค์จ านวน  2  เครื่อง  

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1.มUีSB/MP3/SD CARD/BLUETOOTH/ไมคล์อย VHF2 

2.แบตเตอร์แห๎ง ชารต์ไฟได๎ในตัว / ใช๎งานได๎ 4 – 6 ช่ัวโมง 

3.เป็นเคร่ืองขยายเสียงเอนกประสงคไ์ร๎สายแบบมคีันชักพรอ๎มล๎อลาก 

4. ตู๎ล าโพงพลาสติก 2 ทาง ขนาดล าโพงไมํน๎อยกวาํ 10 นิว้ พรอ๎มแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง 

5. ไมโครโฟนแบบไร๎สาย จ านวน 2 ตัว คลื่นสัญญาณ VHF ระบบ DUAL CHANNELS 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหา

ได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  

330/2561  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนด

ราคากลางครุภัณฑ์ส านักงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2561-
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2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  68  ข๎อที่  32  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

2.  เครื่องเลนํดีวดี ี        ตั้งไว ๎       4,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องเลํนดีวดีีจ านวน  2เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1. รองรับการใชง๎านแผํนได๎หลากหลายประเภท อาทิ CD, DVD, Blu-ray 

2. ระบบเสียง DOLBY 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ    

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหา

ได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  

330/2561    ลงวันที่  2  สิงหาคม  2561  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและ

ก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ส านักงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 

2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 46  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      ตั้งไว้             69,800   บาท 
 

1.  เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์      ตั้งไว ๎         13,300   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จ านวน  1  เครื่อง  

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดยีวสามารถตํอกับอุปกรณเ์พือ่ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดโีอ 

2) ใช ๎LCD Panel หรือระบบ DLP 

3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอยีดของภาพที่ True 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานกองการศึกษากองการศึกษา  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ  มกราคม  2561เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 68 ข๎อที่  31  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

2.  เคร่ืองฉายภาพ  3  มิต ิ       ตั้งไว ๎        20,800   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเคร่ืองฉายภาพ  3  มิติจ านวน  1เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) เป็นเคร่ืองถาํยทอดสัญญาณภาพจากวัตถุเชํนวัตถ ุ3 มิติฟิล์มสไลด์แผนํใสหนังสือเปน็ต๎น 

2) อุปกรณส์รา๎งสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไมตํ่ ากวาํ 1/3 นิว้ 

3) สามารถใช๎งานรวํมกับโทรทัศน์วดีีโอโปรเจคเตอรค์อมพวิเตอร์ 

4) ให๎ความละเอยีด (Resolution) ไมํต่ ากวาํ 850,000 พิกเซล 

5) มีระบบการซูมภาพไมํน๎อยกวาํ 16 x (2 x Optical , 8 x Digital) 

6) มีไฟสํองสวาํงด๎านบนสองขา๎งและมีไฟสํองสวํางดา๎นลาํงชนิด LED 
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จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานกองการศึกษากองการศึกษา  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ  มกราคม  2561เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  68 ข๎อที่  35  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

3.  จอภาพชนิดมอเตอร ์       ตั้งไว ๎        9,500   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ขนาดไมํน๎อยกวาํ  100  นิว้  จ านวน  1  เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) ขนาดไมํนอ๎ยกวาํ 10 นิว้ 

2) จอม๎วนเก็บในกลํองได๎บงัคับจอขึ้นลงหยดุด๎วยสวติซห์รือรโีมทคอนโทรลจดัซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงํฟ้าบดราษฏรบ์ ารุง) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านกังบประมาณ  มกราคม  

2561เปน็ไปตามแผนพัฒนาสีป่ี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลีย่นแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หนา๎ที่ 

68 ข๎อที ่ 36  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที ่ 5.4 
 

4.  โทรทัศน์แอลอีด ีแบบ Smart TV      ตั้งไว ๎       26,200   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดีขนาดไมํต่ ากวาํ  48  นิว้จ านวน  2  เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080  พิกเซล 

2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า  48  นิว้ 

3) แสดงภาพด๎วยหลอดภาพแบบ LED Backlight 

4) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานกองการศึกษากองการศึกษา  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ  มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 67 ข๎อที่  29  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม         1,020,000  บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     ตั้งไว้      670,000  บาท 

ประเภทอาคาร 

1.โครงการกอํสรา๎งโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาล  1 ฯ ตั้งไว ๎  618,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกํอสร๎างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล  1  (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  ขนาด

กว๎าง  12.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  288.00  ตารางเมตร  โรงเรียนเทศบาล  1  (ทุํงฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง)  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาล

ฯ  หน๎าที่ 6        ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์

ที่  2.1     
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2.  โครงการกอํสรา๎งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งไว ๎ 52,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ชํวงที่  1       

ขนาดกว๎าง  4.00  เมตร  ยาว  5.80  เมตร  หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  23.20  ตารางเมตร  ชํวงที่  2  ขนาดกว๎าง       

5.80  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  40.60  ตารางเมตร   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 6   ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1     

 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้              350,000  บาท 

 

คาํปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรยีน อาคารประกอบโรงเรยีนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  

          ตั้งไว๎         150,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรยีนของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  

เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคารเรยีนที่สวยงามและคงทนถาวร  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริม

การปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่  74  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 

 

คาํปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรยีน อาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว๎         100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  เพื่อให๎

สถานศึกษา  (อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  มีอาคารเรียนที่สวยงามและคงทนถาวร  กองการศึกษา  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่  74  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 

 

คาํปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน                 ตั้งไว๎     100,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคาํใช๎จาํยในการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  เพื่อให๎สถานศึกษามี

ระบบประปาเพยีงพอตํอการอุปโภคและบรโิภค  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง กองการศึกษาปรากฏ

ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ หน๎าที่  34  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
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งบเงินอุดหนุน        รวม             1,158,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน        รวม             1,158,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       ตั้งไว้          728,000   บาท 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ๎านทุํงเสีย้วตามโครงการอาหารกลางวัน   ตั้งไว๎             728,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยวตามโครงการอาหารกลางวัน  กองการศึกษา  โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19 มิถุนายน  

2561เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอดุหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  153  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 

 

เงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้             310,000  บาท 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านปวงสนุก   ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  

1  ต.บ๎านกลาง   กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

154  ข๎อที่  3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านหนองแทํน       ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านหนองแทํน  หมูํ

ที่  2  ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

154  ข๎อที่  3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงเสีย้ว         ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่  

3  ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

154  ข๎อที่  3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นกอก         ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นกอก  หมูํที่  

4  ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที ่ 3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์    ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าทอง

ทิพย์  หมูํที่ 6  ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  154  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  

2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านป่าสัก          ตั้งไว๎    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านป่าสัก  หมูํที่  9    

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  ข๎อที่  3  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านท๎องฝาย        ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  

11  ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที่  3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นแหนหลวง     ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นแหนหลวง       

หมูํที่  1  ต.ทําวังพรา๎ว  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์ร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงแป้ง         ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงแป้ง  หมูํที่  

2   ต.ทําวังพร๎าว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที่  3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงหลุก     ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงหลุก หมูํที่  

3    ต.ทําวังพร๎าว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
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ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที่  3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงฟ้าบด          ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงฟ้าบด  หมูํที่  

5  ต.มะขามหลวง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที่  3สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น     ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านแทํนทอง-ขํวง

มื่น  หมูํที่  8  ต.มะขามหลวง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  154    ข๎อที ่ 3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  

2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระบาทยั้งหวีด     ตั้งไว๎    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระบาทยั้ง

หวีด  หมูํที่  3  ต.มะขุนหวาน  กองการศึกษา  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  154  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  

2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านมํวงพี่น๎อง        ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํ

ที่  4 ต.มะขุนหวาน  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  

ข๎อที่  3 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าสององค์    ตั้งไว๎    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าสอง

องค ์ หมูํที่  8 ต.มะขุนหวาน  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  154  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  

2.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการหมูํบา๎นศีลห๎าต๎นแบบบ๎านป่าสัก  ตั้งไว๎    10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการหมูํบ๎านศีลห๎าต๎นแบบบ๎านป่าสัก  หมูํที่  9 

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  154  ข๎อที่  4 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 

 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์    ตั้งไว้              120,000  บาท 

 

อุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสีย้ว) ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ๎น ตั้งไว๎              100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสีย้ว) ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อนเพื่อสนับสนุน

ให๎เด็กและเยาวชนได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถ่ิน  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  44  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

อุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสีย้ว) ตามโครงการสอบธรรมศึกษา   ตั้งไว๎                10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว) ตามโครงการสอบธรรมศึกษาเพื่อสนับสนุนให๎เด็กและ

เยาวชนได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่

ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  44  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

อุดหนุนวัดแสงสวําง  ตามโครงการสอบธรรมศึกษา    ตั้งไว๎                10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุวัดแสงสวําง   ตามโครงการสอบธรรมศึกษาเพื่อสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนได๎

มีโอกาสเข๎าศึกษาธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)       ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  44  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม        9,591,240   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม     4,411,040   บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม 4,411,040   บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎       1,932,550   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาล           

จ านวน 6  ราย  กองสาธารณสุขฯ   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎          67,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒฯิ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒทิี่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ. และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  กองสาธารณสุขฯ  
 

เงินประจ าต าแหนงํ        ตั้งไว ๎          85,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข  และหัวหน๎าฝ่าย  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํจ๎างลูกจา๎งประจ า       ตั้งไว ๎        263,050   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํจ๎างลกูจา๎งประจ า  กองสาธารณสขุฯ  
 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎   1,889,040  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  กองสาธารณสุขฯ   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง       ตั้งไว ๎        174,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒ ิ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ. และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง  กองสาธารณสุขฯ   
 

งบด าเนนิงาน         รวม 4,780,200  บาท 
 

ค่าตอบแทน         รวม 195,000  บาท 
 

คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว ๎ 150,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง         

กองสาธารณสุขฯ    
 

คาํเชําบ๎าน         ตั้งไว ๎    10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเชําบา๎นให๎แกพํนักงานเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ 
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เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตร       ตั้งไว ๎          35,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินชวํยเหลอืเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกพํนักงานเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ 

 

ค่าใช้สอย         รวม       3,860,200 บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้      3,462,000 บาท 
 

คาํธรรมเนียมตํางๆ        ตั้งไว ๎          10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํธรรมเนียมตํางๆ และคาํใช๎จาํยอืน่ๆ  ทีเ่ก่ียวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎     3,442,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาแรงงานในการท างานตํางๆ  ของกองสาธารณสุขฯ  เชํน  คําจ๎างเหมาคนงาน

ประจ ารถขยะ  คาํจ๎างเหมาคนงานประจ าส านักงานตํางๆ  คาํจ๎างเหมาพํนหมอกควัน  คาํจ๎างเหมาเก็บรวบรวมขยะ

มูลฝอย  คาํจ๎างเหมาขนถาํยขยะมูลฝอยไปก าจัด  คาํปรับปรุงบํอฝังกลบขยะมูลฝอย  เตาเผาขยะ  คําจ๎างเหมาพํน

น้ ายาฆําเชื้อโรคตํางๆ  คาํจ๎างเหมาท าความสะอาดถนนและทางเทา๎  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ  
 

คาํเบี้ยประกัน         ตั้งไว ๎          5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําเบี้ยประกันภัย  ส าหรับโรงฆําสัตว์  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์

สํวนกลาง  ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํโฆษณาและเผยแพร ํ        ตั้งไว ๎            5,000 บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํด าเนินงานในการจ๎างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เชํน  การจัดท าวารสาร  คําป้าย  แผํน

พับ  สปอตการรณรงคต์ํางๆ เพื่อให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารของทางราชการ  กองสาธารณสุขฯ  

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้    278,200  บาท 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว ๎      30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง  คาํลงทะเบียนตํางๆ  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก๎ไข

เพิ่มเติมถึง     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  

และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  143  ข๎อที่  47  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

5  กลยุทธ์ที่  5.1 
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โครงการรณรงคจ์ัดการขยะอนิทรยี์จากครัวเรือน     ตั้งไว ๎      40,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย          

คําวิทยากร  คําป้ายประชาสัมพันธ์  คําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎   ในการรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน  และ

คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯกองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  16  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะรไีซเคลิ      ตั้งไว ๎      10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวิทยากร  

คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 105  ข๎อที่  6  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

โครงการอบรมการจัดการน้ าเสียและของเสียอันตรายในชุมชน   ตั้งไว ๎      10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมการจัดการน้ าเสียและของเสียอันตรายในชุมชนโดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ

ฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

104  ข๎อที่  5สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม      ตั้งไว ๎      15,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําวิทยากร  

คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  18  ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4 

 

โครงการสํงเสรมิวิถชุีมชนเพือ่การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ๎ม             ตัง้ไว ๎      10,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสรมิวิถชุีมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย

คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กอง

สาธารณสุข  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรม

ของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้ง
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ที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 17  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3     กลยุทธ์ที่  3.2 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ๎า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพษิสุนัขบ๎าตามพระ

ปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จพระเจา๎ลูกเธอเจา๎ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอ์ัคราชกุมารี  ตั้งไว ๎          76,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี   ปี  2562  

ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง เพื่อป้องกันโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์ 

วัคซีน  คําป้ายประชาสัมพันธ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิคําใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น  ที่  ชม  0808.2/ว3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561    เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  120  ข๎อที่  42  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร ์ ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก     ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง             

เพื่อป้องกันโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํายาก าจัดยุง คําวัสดุ  อุปกรณ์  คําป้าย

ประชาสัมพันธ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  120  ข๎อที่  43  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการสํงเสรมิการเรยีนรูเ๎พื่อป้องกันและแกไ๎ขปัญหาเอดส์    ตั้งไว ๎          17,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสรมิการเรยีนรูเ๎พื่อป้องกันและแกไ๎ขปัญหาเอดส์ในพืน้ที่เพื่อให๎ประชาชน

มีความรู๎ความเข๎าใจและรู๎จักวิธีป้องกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําวิทยากร  

คําอาหาร  คําอาหารวํางเครื่องดื่ม คําจัดท าเอกสารแผํนพับให๎ความรู๎  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กอง

สาธารณสุข  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรม

ของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  121   ข๎อ

ที่  44  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎หวัดนก      ตั้งไว ๎ 10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข๎หวัดนก  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง              

เพื่อป้องกันโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํายาฆําเชื้อ  คําวัสดุ  อุปกรณ์  และคําใช๎จําย

อื่นๆ   ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)ของ
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เทศบาลฯ  หน๎าที่  121  ข๎อที่  46  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4 

 

โครงการสํงเสรมิความรู๎ในการปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวยัเรียน    ตั้งไว ๎ 10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมความรู๎ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน  โดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ

ฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาสีป่ี  ฉบับเพิ่มเติมปรับปรุงฉบับที่  1  (พ.ศ. 2561-

2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  35  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์    ที่  2.4 

 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้           120,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว ๎     120,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  เชํน  คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายเอกสาร  เครื่องพํน

หมอกควัน  เครื่องพํนละอองฝอย(ULV)  กล๎องจุลทรรศน์  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด  

ฯลฯ            กองสาธารณสุข  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  61  

ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ค่าวัสด ุ         รวม          485,000    บาท 
 

คาํวัสดุงานบ๎านงานครัว       ตั้งไว ๎     50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  หม๎อ  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แก๎วน้ า  ผงซักฟอก  สบูํ  แปรง  ไม๎

กวาด  ผ๎าปูโต๏ะ  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ      ตั้งไว ๎           40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช  

หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น      ตั้งไว ๎             250,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๏าส  ฯลฯ              

กองสาธารณสุขฯ  
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คาํวัสดุวิทยาศาสตร ์       ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุวิทยาศาสตร์  เชํน  ชุดเครื่องมือผําตัด  เบ๎าหลอม  หูฟัง  คีมถอนฟัน  ส าลี  ผ๎าพันแผล  

เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  น้ ายาตํางๆ  สายยาง  ถุงมือ ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ 

 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์       ตั้งไว ๎              25,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณบ์ันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปน้อักขระหรือแป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ 
 

 

คาํวัสดุเครื่องแตงํกาย       ตั้งไว ๎        20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ๎า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท๎า  

รองเทา๎  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง        ตั้งไว ๎           20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุกอํสรา๎ง  เชํน  ไม๎ตํางๆ  คอ๎น  คมี  จอบ  สี  ปูนซเีมนต์  ทราย  กระเบื้อง  เหล็กเส๎น  ฯลฯ  

กองสาธารณสุขฯ   
 

 

คาํวัสดุอืน่ๆ        ตั้งไว ๎           30,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุอื่นๆ  เชํน  มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อมแก๏ส  หัววาวล์เปิด-ปิดแก๏ส  กองสาธารณสุขฯ  
 

 

ค่าสาธารณูปโภค       รวม          240,000  บาท 
 

คาํไฟฟ้า          ตั้งไว ๎        200,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคํากระแสไฟฟ้า  ส าหรับกิจการโรงฆําสัตว์  บํอฝังกลบขยะ  ศูนย์การเรียนรู๎เกษตรชีววิถีของ

เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

 

 

คาํน้ าประปา         ตั้งไว ๎          40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํน้ าประปา  ส าหรับกิจการโรงฆําสัตว์  บํอฝังกลบขยะ  ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ฯลฯ  กอง

สาธารณสุขฯ   
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งบลงทุน         รวม     100,000  บาท 
 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว้        50,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว ๎      50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เชํน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ  กองสาธารณสขุ   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ        

หน๎าที ่ 60  ขอ๎ที่  7  สอดคลอ๎งกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที ่ 5.4 

 

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง        รวม        50,000  บาท 
 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    50,000  บาท 

 

คาํปรับปรุงและบ ารุงรักษาบอํฝังกลบขยะมลูฝอยและระบบสิ่งแวดล๎อม  ตั้งไว ๎        50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอํสรา๎งที่เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล๎อม  เชํน  ระบบระบาย

น้ า  บํอฝังกลบขยะ  เตาเผาขยะ  รั้วบํอขยะ  กิจการโรงฆําสัตว์  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  60  ข๎อที่  7  

สอดคล๎องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4    
 

 

งบเงินอุดหนุน        รวม             300,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน        รวม             300,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้             300,000  บาท 

 

บ้านปวงสนุก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎    6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  40  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาด

ไทยพระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี     ตั้งไว๎  8,000  บาท    

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหา

การติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  41  ข๎อที่  2  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการสํงเสริม

โภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  41  ข๎อที่  

3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

   

บ้านหนองแท่น 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการควบคุมโรค

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  42  ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาด

ไทยพระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี      ตั้งไว๎ 8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหา

การติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  42  ข๎อที่  5  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

 

 



138 
 
3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  ต าบลบ๎านกลาง  ตาม โครงการสํงเสริม

โภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  42  ข๎อที่  

6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านทุ่งเสี้ยว 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงเสีย้ว  หมูํที่  3  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  43  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่  3  ต าบลบ๎านกลาง  ตาม โครงการสํงเสริม

โภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  43  ข๎อที่  

8   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาด

ไทยพระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี     ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่  3  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหา

การติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  43  ข๎อที่  9  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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บ้านต้นกอก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาด

ไทยพระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี     ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  หมูํที่  4  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหา

การติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  44  ข๎อที่  10  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎ 8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  หมูํที่  4  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  44  ข๎อที่  

11  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

  

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านตน๎กอก  ตามโครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ขปัญหายาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ  ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านตน๎กอก  หมูํที่  4  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ข

ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ    

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  44  ข๎อที่  12  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  

2.5 

  

บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน    

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  หมูํที่  6  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการป้องกัน

และแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  45  ข๎อที่  

13  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    ตั้งไว๎ 8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  หมูํที่  6  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุข

ฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  45  

ข๎อที่  14  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be 

number one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ   ตั้งไว๎   6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย ์ หมูํที่  6  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์

และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัต

นราชกัลยาฯกองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  45  ข๎อที่  15  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านป่าสัก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านป่าสัก  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย  

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี      ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านป่าสัก  หมูํที่  9  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการ

ติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย  พระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  46  ข๎อที่  16  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านป่าสัก  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎ 8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านป่าสัก  หมูํที่  9  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  46  ข๎อที่  

17  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านป่าสัก  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ  ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านป่าสัก  หมูํที่  9  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ    

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  46  ข๎อที่  18  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ   ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  

2.5 

 

บ้านท้องฝาย 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาด

ไทยพระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี      ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหา

การติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  47  ข๎อที่  19  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎ 8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  47  ข๎อที่  

20  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์และ

แก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยาฯ   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  47  ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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บ้านต้นแหนหลวง 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       ตั้งไว๎ 5,280  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่  1  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนของสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  53  ข๎อที่  37  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎ 9,560  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่  1  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  53  ข๎อที่  38  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านตน๎แหนหลวง  ตามโครงการสืบสานพระราชปณธิานสมเด็จยาํ ต๎านภัยมะเร็ง  

เต๎านม          ตั้งไว๎ 5,160  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่  1  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการสืบสาน     

พระราชปณธิานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็ง  เต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  53  ข๎อที่  39  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านทุ่งแป้ง 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงแป้ง  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  5,280  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงแป้ง  หมูํที่  2  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  54  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงแป้ง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  9,560  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงแป้ง  หมูํที่  2  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  54  ข๎อที่  41  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงแป้ง  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎า

นม         ตั้งไว๎  5,160  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงแป้ง  หมูํที่  2  ต าบลทําวังพรา๎ว  ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  54  ข๎อที่  42  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านทุ่งหลุก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  5,280  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงหลุก  หมูํที่  3  ต าบลทําวังพรา๎ว  ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  55  ข๎อที่  43  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  9,560  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  หมูํที่  3  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น

สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  55  ข๎อที่  44  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  ตามโครงการสืบสานพระราชปณธิานสมเด็จยํา  

ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม       ตั้งไว๎  5,160  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงหลุก  หมูํที่  3  ต าบลทําวังพรา๎ว  ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  55  ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านทุ่งฟ้าบด 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงฟ้าบด  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ ตั้งไว๎ 7,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงฟ้าบด  หมูํที่  5  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการรณรงค์และ

แก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยาฯ    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  51  ข๎อที่  31  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงฟ้าบด  ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงฟ้าบด  หมูํที่  5  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการป้องกันและ

แกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  51  ข๎อที่  

32  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงฟ้าบด  ตามโครงการสืบสานพระราชปณธิานสมเด็จยํา  

ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม       ตั้งไว๎  7,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงฟ้าบด  หมูํที่  5  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการสืบสานพระ

ราชปณธิานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  51  ข๎อที่  33  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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บ้านแท่นทอง – ข่วงมื่น 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ    ตั้งไว๎   9,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  หมูํที่  8  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ๎ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  

4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  52  ข๎อที่  34  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง – ขํวงมื่น  ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ตั้งไว๎ 7,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  หมูํที่  8  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการ

ป้องกันและแกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสขุ

ฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  52  

ข๎อที่  35  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัย

มะเร็งเต๎านม         ตั้งไว๎ 4,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  หมูํที่  8  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการสืบ

สานพระราชปณธิานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  52  ข๎อที่  36  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านพระบาทยั้งหวีด 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

          ตั้งไว๎ 6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่  3  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการ

ป้องกันและแกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  48  ข๎อที่  22  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่  3  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  48  ข๎อที่  23  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัย

มะเร็งเต๎านม        ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่  3  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการสืบ

สาน  พระราชปณธิานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  48  ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านม่วงพี่น้อง 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  ตามโครงการป้องกันและแกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  

         ตั้งไว๎  5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการป้องกันและ

แกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  49  ข๎อที่  25  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  49  ข๎อที่  26  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 
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3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  ตามโครงการสืบสานพระราชปณธิานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎า

นม          ตั้งไว๎ 5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4  ต าบลมะขุนหวาน  ตาม โครงการสืบสาน  

พระราชปณธิานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  49  ข๎อที่  27  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

บ้านพระเจ้าสององค์ 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค ์ ตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

          ตั้งไว๎ 5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  หมูํที่  8  ต าบลมะขุนหวาน  ตาม โครงการ

ป้องกันและแกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  50  ข๎อที่  28  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎ 10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค ์ หมูํที่  8  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  50  ข๎อที่  29  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัย

มะเร็งเต๎านม         ตั้งไว๎ 5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  หมูํที่  8  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการสืบ

สาน  พระราชปณธิานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  50  ข๎อที่  30  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.5 

 



 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    

ของชุมชน 

 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน   รวม    1,170,000  บาท 
 

งบบุคลากร         รวม       705,000   บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม        705,000   บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว ๎       705,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์  ก.ท.จ.  ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ    

จ านวน  2  ราย  ส านักปลัดฯ 
 

งบด าเนนิงาน         รวม    365,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย         รวม       365,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้     345,000  บาท 
 

โครงการวันครอบครัว  รดน้ าด าหัวผูส๎ูงอายุ     ตั้งไว ๎      80,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการวันครอบครัว  รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ  ประจ าปี  2562  เพื่อสืบสานประเพณี

อันดีงาม  และสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลฯ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําป้ายประชาสัมพันธ์  คํา

วัสดุอุปกรณ์  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 

ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน

กฬีาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขันกฬีาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

สี่ปี    (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  108  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2 กลยุทธ์ที่  2.2 
 

โครงการสํงเสรมิคุณภาพชวีิตผู๎สูงวัย ใจหวาน     ตั้งไว ๎      100,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงวัย ใจหวาน  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง      

โดยการให๎ความรู๎กับผู๎สูงวัยจากบุคคลที่ได๎รับความเชื่อถือ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําป้ายประชาสัมพันธ์    

คําวัสดุอุปกรณ์  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  

ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการ

ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  20  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ     ตั้งไว ๎          5,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  

คําวิทยากร  คําพาหนะ  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําที่พัก  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ

โครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

128  ข๎อที ่ 8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.3  
 

โครงการสนับสนุนกลุมํอาชีพในเขตเทศบาลฯ     ตั้งไว ๎          50,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสนับสนุนกลุํมอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลางเพื่อสรา๎งอาชีพและสรา๎ง

รายได๎ให๎กลุํมอาชีพในเขตเทศบาลฯ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  101  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2   
 

โครงการชํวยเหลือผูย๎ากไร๎  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สงูอายุ  และผู๎พกิาร   ตั้งไว ๎      50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการชํวยเหลือผู๎ยากไร๎  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุและผู๎พิการในเขตเทศบาลฯ       

ทีย่ากจนให๎มีที่อยูํอาศัยใหมํและมั่นคงแข็งแรง  โดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย  คําวัสดุ  อุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-

2564)      ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  122  ข๎อที่  48  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 

 

โครงการอนุรักษ์  สืบสานชาติพันธต์ านานศลิป์เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ตั้งไว ๎      60,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์  สืบสานชาติพันธ์ต านานศิลป์เทศบาลต าบลบ๎านกลางโดยมี

คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําป้ายประชาสัมพันธ์  คําวัสดุอุปกรณ์  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้ง

ที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  27  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  2    กลยุทธ์ที่  2.2 
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ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม          ตั้งไว้       20,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน         ตัง้ไว ๎       20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ระบบเสียง      

ตามสาย  เพาเวอร์แอมป์  ล าโพงฮอร์น  ฯลฯ  ส านักปลัดฯเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  137  ข๎อที่  28  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5  

กลยุทธ์ที่  5.4 
 

งบลงทุน         รวม       100,000  บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม       100,000  บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       ตั้งไว้      100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารที่ดินและสิ่งกํอสร๎างศูนย์การเรียนรู๎ด๎านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  ส านักปลัดเทศบาลฯเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  

4ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  64  ข๎อที่  16  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 



 
 

 

แผนงานการศาสนา   

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

งานกีฬาและนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม               150,000  บาท 

 

งบด าเนินงาน        รวม               150,000  บาท 

 

ค่าใช้สอย        รวม               150,000  บาท 

 

รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ      ตั้งไว๎         150,000  บาท 

 

โครงการสํงเสรมิกีฬาและนันทนาการส าหรับเยาวชนและประชาชน     ตั้งไว๎          50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมกีฬาและนันทนาการส าหรับเยาวชนและประชาชน                   

เพื่อเสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท์และสํงเสริมการออกก าลังกาย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเงิน

รางวัล  เหรียญรางวัล  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  และคําวัสดุอุปกรณ์ที่

เก่ียวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การ

จัดการแขงํขันกฬีา  และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกฬีาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  123  ข๎อที่  49  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4   

 

โครงการแขงํขันกฬีาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสันป่าตอง   ตั้งไว๎               100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการแขงํขันกฬีาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสันป่าตองเพื่อเสริมสร๎างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของเยาวชน  และเสริมสร๎างการออกก าลังกาย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหาร  

เครื่องดื่ม  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬา  และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  123  ข๎อที่  50สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4   



 
 

 

แผนงานการศาสนา   

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

งานศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม                 20,000  บาท 

 

งบด าเนินงาน        รวม              20,000 บาท 

 

ค่าใช้สอย        รวม              20,000 บาท 

 

รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว๎  20,000 บาท 

 

โครงการสนับสนุนกลุํมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ๎าน ตั้งไว๎        10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสนับสนุนกลุํมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ๎านเพื่อ

สนับสนุนและสํงเสริมกลุํมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ๎าน  และคําสนับสนุนคําใช๎จํายอื่นๆ             

ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  

ของเทศบาลฯหน๎าที่  107  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  2         

กลยุทธ์ที่  2.3     

 

โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา     ตั้งไว๎       10,000     บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา  และคาํสนับสนุนคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่

เก่ียวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการจัดงาน  การจัดการ

แขํงขันกฬีา  และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกฬีาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น   สี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯหนา๎ที่  107  ขอ๎ที่  1  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา          จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.3 



 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรม           

และการโยธา 

 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา      รวม   7,111,500   บาท 
 

งบบุคลากร         รวม    5,161,500  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม    5,161,500  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล               ตั้งไว๎      2,320,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาล  

จ านวน 8 ราย  กองชําง   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎ 68,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม 

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิม่อื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  กองชําง   
 

เงินประจ าต าแหนงํ        ตั้งไว ๎ 80,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จํายเงินประจ าต าแหนํง  กองชําง   
 

คาํจ๎างลูกจา๎งประจ า        ตั้งไว ๎ 287,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํจ๎างลูกจา๎งประจ า  กองชําง   
 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎ 2,220,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  กองชําง   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง       ตั้งไว ๎   186,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง  กองชําง   

 

งบด าเนนิงาน        รวม        1,529,000     บาท 
 

ค่าตอบแทน         รวม   194,000  บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้   4,000  บาท 
 

1.  คาํตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล    ตั้งไว ๎   4,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนการตรวจแบบแปลนกํอสร๎างอาคาร  ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ฯลฯ        

กองชําง 
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คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว ๎   40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างและพนั กงานจ๎าง   

กองชําง 
 

คาํเชําบ๎าน         ตั้งไว ๎ 90,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํเชําบา๎นให๎แกํพนักงานเทศบาล  กองชําง   
 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตร       ตั้งไว ๎ 60,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินชวํยเหลอืเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกพํนักงานเทศบาล  กองชําง   
 

ค่าใช้สอย         รวม      315,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้     130,000  บาท 
 

คาํเบี้ยประกัน         ตั้งไว ๎          10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํเบี้ยประกันภัย ตาม พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง  ของเทศบาลต าบล

บ๎านกลาง  กองชําง   
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎        120,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจา๎งเหมาแรงงานในการท างานตํางๆ ของกองชําง  เชํน  คําจ๎างเหมาคนงานประจ ากองชําง  

คาํจ๎างคนงานขุดลอกทํอ ฯลฯ  กองชําง   
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้    35,000  บาท 
 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว ๎       30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง   คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  กองชําง  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก๎ไข

เพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  

และการเขา๎รับการฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่   144   ข๎อที่  53  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  5  

กลยุทธ์ที่  5.1 
 

โครงการวางและจดัท าผงัเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านกลาง   ตั้งไว ๎     5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วยคาํวิทยากร  คาํอาหารวาํง  เครื่องดื่ม  และจํายเป็นคําจ๎างบุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการตํางๆ ในการ

จัดท าผังเมืองรวม  และจัดท าแผนที่ภาพถํายทางอากาศ  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับโครงการ  

ฯลฯ  กองชําง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ

ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  
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เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 9  ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5    กลยุทธ์ที่  5.1   

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้          150,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว ๎         150,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน คอมพิวเตอร ์ 

เคร่ืองถาํยเอกสาร  ฯลฯ  กองชํางเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  คร้ัง

ที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 71 ข๎อที่ 47  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์

ที่  5     กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสด ุ          รวม    1,020,000 บาท 
 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎         50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช  

หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  กองชําง   
 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎        360,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น  เชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชือ้เพลิง  น้ ามันเครื่อง ก๏าส ฯลฯ  กองชําง  

 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรอืจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปน้อักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองชําง 
 

 

คาํวัสดุเครื่องแตงํกาย        ตั้งไว ๎          30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ๎า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท๎า  

รองเทา๎  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  กองชําง 
 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง         ตั้งไว ๎        350,000 บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุกอํสรา๎ง  เชํน  ไม๎ตํางๆ  คอ๎น  คมี  จอบ  สี  ปูนซเีมนต์  ทราย  กระเบื้อง  เหล็กเส๎น  ฯลฯ  

กองชําง   

 

คาํวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ        ตั้งไว ๎        150,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชํน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตํางๆ  ฯลฯ  กองชําง   

 

คาํวัสดุการเกษตร        ตั้งไว ๎          30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชํน  เคียว  จานพรวน  เครื่ องดักแมลง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและก าจัด

ศัตรูพชืและสัตว์  อาหารสัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณใ์นการขยายพันธ์  ฯลฯ  กองชําง   



156 
 
 

 

งบลงทุน         รวม         421,000  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม         321,000  บาท 
 

ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์       ตั้งไว้      24,000  บาท 
 

1. เครื่องพมิพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3    ตั้งไว ๎          7,100  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet)  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที(ppm) หรอื 10.2 ภาพตํอนาที(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 17 หน๎าตํอนาที(ppm) หรอื 8.1 ภาพตํอนาที(ipm)  

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง  

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวาํ 100 แผํน  

- สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23  

พฤษภาคม 2561  ล าดับที่ 43  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ีฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2561-2564) 

ของเทศบาลฯ   หน๎าที่ 70   ข๎อที่  42   สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5      

กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

2. เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)      ตั้งไว ๎          7,900  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน  

- ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet)  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวาํ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าไมํน๎อยกวาํ 34 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 15 ภาพตํอนาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวาํ 27 หน๎าตํอนาที(ppm) หรือ 10 ภาพตํอนาที(ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 1,200x2,400 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  
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- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง  

- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง  

- สามารถใช๎งานผํานเครอืขํายไร๎สาย (Wi-Fi) ได๎  

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวาํ 100 แผํน  

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  ณ วันที่ 23  

พฤษภาคม 2561  ล าดับที่ 50 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ีฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2561-2564) 

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  70  ข๎อที่  42  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

กลยุทธ์ที่  5.4 

 

3. เครื่องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนดิ LED ขาวด า   ตั้งไว ๎          9,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวาํ 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํน๎อยกวาํ 27 หน๎าตํอนาที(ppm)  

- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวาํ 128 MB  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได๎  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎  

- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได๎25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์  

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง  

- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง  

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวาํ 250 แผํน 

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  ณ วันที่ 23  

พฤษภาคม 2561  ล าดับที่ 51 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) 

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  70  ข๎อที่   42  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ   ยุทธศาสตร์ที่  5 

กลยุทธ์    ที่  5.4 
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ค่าครุภัณฑ์ก่อสรา้ง       ตั้งไว้           89,000  บาท 

1.  เครื่องเช่ือมไฟฟา้        ตั้งไว ๎          9,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟ้าจ านวน1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

แบบระบบอินเวิร์ทเตอร์ (Inverter Welder) แรงดันไฟฟ้า AC 220V 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าออก 30-250 A เพื่อใช๎

ในงานกอํสรา๎ง (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน แตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให๎มีขนาดพอดีกับ

การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  320/2561  ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง

แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ ก าหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี          

ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 69 ข๎อที่  41  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

2. เครื่องตัดคอนกรีต 14 นิว้       ตั้งไว ๎          25,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไมํน๎อยกวาํ 14 นิว้ จ านวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

ขนาดไมํน๎อยกวํา 14 นิ้ว พร๎อมใบตัดคอนกรีต ขนาด 14 นิ้ว แบบรถเข็น ติดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไมํ

น๎อยกวํา 8.6 แรงม๎า ระบายความร๎อนด๎วยอากาศ  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน แตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ในการ

ปฏิบัติงาน และเพื่อให๎มีขนาดพอดีกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการ

ด๎วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  

320/2561  ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ ก าหนด

ราคากลาง ครุภัณฑ์ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561-2564) ของ

เทศบาลฯ หน๎าที่ 70  ข๎อที่ 43  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กล

ยุทธ์ที่ 5.4 

3.  เครื่องเจาะคอนกรีต          ตั้งไว ๎          55,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต แบบกระแทก จ านวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

ขนาด 2000 วัตต์ อัตราการกระแทกตํอนาทีไมํน๎อยกวํา 870 พร๎อมดอกหกเหลี่ยม ขนาด 28.6 มม.    (ครุภัณฑ์

นอกบัญชมีาตรฐาน แตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให๎มีขนาดพอดีกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ

จัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไป

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  320/2561  ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ ก าหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม 
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เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 69 ข๎อที่ 39  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

 

 

ค่าครุภัณฑ์โรงงาน                  ตั้งไว้           8,500  บาท 

1. สวํานไฟฟ้า         ตั้งไว ๎          8,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อสวํานไฟฟ้า แบบ 3 ระบบ จ านวน 1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

สวํานโรตารี่แบบ 3 ระบบ ระบบจับยึด SDS-plus ขนาดไมํน๎อยกวํา 800 วัตต์  อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัดไมํ

น๎อยกวาํ 0-4000 คร้ัง/นาที  ความเร็วพิกัดไมํน๎อยกวาํ 0-900 รอบ/นาที (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน แตํมีความ

จ าเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให๎มีขนาดพอดีกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด 

และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง    ที่  320/2561  ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ 

ก าหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) 

ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 70 ข๎อที่ 44  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ       ตั้งไว้           98,000  บาท 

1. เครื่องเจาะคอนกรีต            ตั้งไว ๎   98,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต พรอ๎มหัวเจาะ จ านวน 1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

เครื่องเจาะคอนกรีต พรอ๎มเครื่องยนต์เบนซนิ 4 จังหวะ ขนาดไมํน๎อยกวาํ 8.6 แรงม๎า ระบายความร๎อนด๎วยอากาศ 

ความเร็วรอบการเจาะสูงสุด 36000 รอบ/นาที  สามารถเจาะเก็บตัวอยํางได๎ตั้งแตํขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 2 นิ้ว –    

6 นิว้  ความลึกไมํน๎อยกวาํ 10 นิว้ พรอ๎มหัวเจาะแบบเพชร จ านวน 1 ชุด ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางกลางไมํน๎อยกวํา 

4 นิ้ว เพื่อใช๎ในงานส ารวจ (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน แตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให๎มี

ขนาดพอดีกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด จึงขอ

จัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  320/2561  ลงวันที่  31 

กรกฎาคม 2561 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ ก าหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ฯ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 69 ข๎อที่ 

40  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร        ตั้งไว้           1,500  บาท 

1. เครื่องลับคมเลื่อยไฟฟา้       ตั้งไว ๎    1,500  บาท 



160 
 
เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องลับคมเลื่อยไฟฟ้า จ านวน 1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  

ขนาดก าลังไฟไมํนอ๎ยกวํา 130 วัตต์  เพื่อใช๎ลับคมโซเํลื่อย 1/4” 3/8” และ 0.325” (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน แตํ

มีความจ าเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให๎มีขนาดพอดีกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา

ท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความประหยดั จึงขอจัดหานอกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามค าสั่งเทศบาล

ต าบลบ๎านกลาง ที่  320/2561  ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2561 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด 

คุณลักษณะ ก าหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 70  ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5             กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว้        100,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ ํ     ตั้งไว ๎ 100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เชํน  เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ  กองชําง  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  36  ข๎อที่ 

28  สอดคล๎องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง       ตั้งไว้  100,000  บาท 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้       100,000  บาท 

 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอํสรา๎ง     ตั้งไว ๎      100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  เชํน  ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลต าบล       

บ๎านกลาง รางระบายน้ า ระบบประปา อาคาร ครุภัณฑ์ขนาดใหญํ  รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบล   

บ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  36  ข๎อที่  29  สอดคล๎องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

 



 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรม           

และการโยธา 

 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานก่อสรา้งโครงสร้างพื้นฐาน      รวม       9,498,600  บาท 
 

งบลงทุน        รวม       9,498,600  บาท 
 

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง       รวม       9,498,600  บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      ตั้งไว้      9,498,600  บาท 
 

ประเภทถนน 

1. โครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง ซอยบ๎านนายทองอินทร์      งบประมาณ  225,600  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยบ๎านนายทอง

อินทร ์ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรอืพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 450 ตารางเมตร บ๎านทุํงเสี้ยว 

หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับ

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 10 ข๎อที่ 12 สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

2. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนสายหลักเชื่อมสะพานปา่สัก      งบประมาณ  643,600  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ถนนสายหลักเชื่อมสะพานป่าสัก ชวํงที่ 1 

ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร ชํวงที่ 2 ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื

พืน้ที่ไมํน๎อยกวาํ 1,025 ตารางเมตร (รวมงานทางเชื่อม)  บ๎านป่าสัก  หมูํที่ 9 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 11 ข๎อที่ 15 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5            

กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

3. โครงการกํอสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 4 บ๎านทุํงแป้ง     งบประมาณ  300,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4  ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร             

ยาว 132.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 528 ตารางเมตร  บ๎านทุํงแป้ง  หมูํที่ 2 ต าบลทําวังพร๎าว  

กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ีฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 12 ข๎อที่ 22 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
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4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี (Overlay) ถนนสายหลักถงึหนา๎วัดทุงํแป้ง                     

          งบประมาณ  200,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลักถึงหน๎าวัดทุํง

แป้ง  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 650 ตารางเมตร บ๎านทุํงแป้ง 

หมูํที่ 2 ต าบลทําวังพร๎าว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับ

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 12 ข๎อที่ 23 สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (Overlay) ถนนทางเข๎าหมูํบ๎านทุํงหลุก                   

            งบประมาณ  170,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนทางเข๎าหมูํบ๎าน    

ทุํงหลุก  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 500 ตารางเมตร             

บ๎านทุํงหลุก  หมูํที่ 3 ต าบลทําวังพร๎าว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง   เป็นไปตาม

แผนพัฒนา  สี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 13 ข๎อที่ 24 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

6. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 4 เช่ือม ซอย 2 บ๎านทุํงหลุก       งบประมาณ  120,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อม ซอย 2  ขนาดกว๎าง 4.00 

เมตร  ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 208ตารางเมตร  บ๎านทุํงหลุก  หมูํที่ 3 ต าบลทําวัง

พรา๎ว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 13 ข๎อที่ 25 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

7. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 5 บ๎านทุํงหลุก            งบประมาณ  200,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ชํวงที่ 1 ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร    

ยาว 70.00 เมตร  ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา     

335 ตารางเมตร  บ๎านทุํงหลุก  หมูํที่ 3 ต าบลทําวังพร๎าว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ีฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 13 ข๎อที่ 26 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
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8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (Overlay) ถนนสายบา๎นพระบาทยั้งหวีดถงึคลอง

ชลประทาน          งบประมาณ  350,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ๎านพระ

บาทยั้งหวีดถึงคลองชลประทาน  ขนาดกว๎าง 4.80 เมตร  ยาว 205.00 เมตร  หนา 0 .05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อย

กวาํ 984 ตารางเมตร  บ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่ 3 ต าบลมะขุนหวาน  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล     

บ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ        

หน๎าที่ 14 ข๎อที่ 27 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา๎นพระบาทยั้งหวดี          งบประมาณ  150,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ๎านพระบาทยั้งหวีด ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร  ยาว 

1,100.00 เมตร  หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,300 ตารางเมตร  บ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่ 3 ต าบลมะขุนหวาน  กอง

ชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หนา๎ที่ 14 ข๎อที่ 28 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

ประเภทอาคาร 

1. โครงการปรับปรุงศาลาปา่ช๎าบ๎านปวงสนุก        งบประมาณ  432,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปรับปรุงศาลาป่าช๎าบ๎านปวงสนุก ขนาดกว๎าง 7.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  

บ๎านปวงสนุก  หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา   

สี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 9 ข๎อที่ 9 สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
 

2. โครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงค์และหอ๎งน้ า บรเิวณหน๎าวดัท๎องฝาย      งบประมาณ  760,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงค์และห๎องน้ าบริเวณหน๎าวัดท๎องฝาย ขนาดกว๎าง 

5.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร และห๎องน้ า ขนาดกว๎าง 2.00 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  บ๎านท๎องฝาย  หมูํที่ 11 ต าบลบ๎าน

กลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 11 ข๎อที่ 16 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
 

3. โครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงคบ์๎านตน๎กอก       งบประมาณ  480.000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์บ๎านต๎นกอก ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 

20.00 เมตร  บ๎านต๎นกอก หมูํที่ 4 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 10 ข๎อที่ 13 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
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4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน๎าวดัหนองอึง่    งบประมาณ  580,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน๎าวัดหนองอึ่ง โดยด าเนินการปูบล็อกสนามหญ๎า  

พืน้ที่รวมไมํน๎อยกวาํ 1,800 ตารางเมตร  บ๎านทุํงฟ้าบด  หมูํที่ 5 ต าบลมะขามหลวง  กองชําง ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของ

เทศบาลฯ หน๎าที่ 11 ข๎อที่ 17 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่  5 กลยุทธ์ที่  

5.4 
 

5. โครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงคบ์๎านมํวงพี่นอ๎ง   งบประมาณ  480,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์บ๎านมํวงพี่น๎อง  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร          

ยาว 12.00 เมตร  บ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่ 4 ต าบลมะขุนหวาน  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ีฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 14 ข๎อที่ 29 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
 

6. โครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงคบ์๎านพระเจ๎าสององค์   งบประมาณ  680,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์บ๎านพระเจ๎าสององค์ ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร    

ยาว 20.00 เมตร  บ๎านพระเจ๎าสององค์  หมูํที่ 8 ต าบลมะขุนหวาน  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล    

บ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ       

หน๎าที่ 14 ข๎อที่ 30  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
 

 

ประเภทรางระบายน้ า และวางท่อ 

 

1. โครงการกอํสรา๎งรางระบายน้ า คสล. ตลาดทุํงเสีย้วถงึโรงน้ าดื่ม  งบประมาณ  735,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. ตลาดทุํงเสี้ยวถึงโรงน้ าดื่ม ขนาดกว๎าง 0.30 

เมตร  ยาว 280.00 เมตร  ความยาวรวมบํอพัก คสล. จ านวน 14 จุด บ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านกลาง  กอง

ชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 10 ข๎อที่ 11 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   กลยุทธ์ที่ 5.4 
 

2. โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ซอย 16 บ๎านต๎นแหนหลวง  งบประมาณ  456,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ซอย 16 ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 180 ทํอน  

พรอ๎มบํอพักส าเร็จรูป จ านวน 21 บํอ  บ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่ 1 ต าบลทําวังพร๎าว  กองชําง ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของ

เทศบาลฯ หน๎าที่ 12 ข๎อที่ 20 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 

5.4 
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3. โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. เชื่อมซอย 9 บ๎านต๎นแหนหลวง  งบประมาณ  220,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวางทํอระบายน้ า คสล. บริเวณเชื่อมซอย 9 ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 

122.00 ทํอน พรอ๎มบํอพักส าเร็จรูป จ านวน 14 บํอ บ๎านทุํงเสีย้ว  หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564)    

ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 12 ข๎อที่ 21 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5            

กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

4. โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านทุํงฟ้าบด   งบประมาณ  200,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการวางทํอระบายน้ า คสล. สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 ขนาด Ø 0.60 เมตร 

ยาว 95.00 เมตร พร๎อมบํอพักส าเร็จรูป จ านวน 9 บํอ  บ๎านทุํงฟ้าบด  หมูํที่ 5 ต าบลมะขามหลวง  กองชําง ตาม

แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-

2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 11 ข๎อที่ 18 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 5            

กลยุทธ์ที่ 5.4 

 
 

ประเภทงานประปา 

 

1. โครงการเจาะบํอบาดาลบ๎านหนองแทนํ     งบประมาณ  705,300  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเจาะบํอบาดาลบ๎านหนองแทํน ความลึกไมํน๎อยกวํา 250 เมตร ทํอเหล็ก 

BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 6 นิ้ว ปริมาณน้ าไมํน๎อยกวํา 7 ลบ.ม. 

ตํอช่ัวโมง  บ๎านหนองแทํน  หมูํที่ 2 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 9 ข๎อที่ 10 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

 

2. โครงการเจาะบํอบาดาลบ๎านพระเจ๎าทองทิพย ์    งบประมาณ  705,300  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเจาะบํอบาดาลบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์ ความลึกไมํน๎อยกวํา 250 เมตร ทํอ

เหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 6 นิ้ว ปริมาณน้ าไมํน๎อยกวํา 7 

ลบ.ม. ตํอช่ัวโมง  บ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  หมูํที่ 6 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ป ีฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 10 

ข๎อที่ 14 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 
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3. โครงการเจาะบํอบาดาลบ๎านแทํนทอง     งบประมาณ  705,300  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการเจาะบํอบาดาลบ๎านแทํนทอง ความลึกไมํน๎อยกวาํ 250 เมตร ทํอเหล็ก BS-

M มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 6 นิ้ว ปริมาณน้ าไมํน๎อยกวํา 7 ลบ.ม. ตํอ

ชั่วโมง  บ๎านแทํนทอง  หมูํที่ 8 ต าบลมะขามหลวง กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 12 ข๎อที่ 19 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.4 

  

 



 
 

 

แผนงานการเกษตร 

 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร 

 

งานส่งเสริมการเกษตร       รวม            90,000  บาท 
 

งบด าเนนิงาน        รวม            90,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม            40,000  บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้         40,000  บาท 
 

โครงการศูนย์การเรยีนรูต๎ามแนวพระราชด าร ิ     ตั้งไว ๎ 30,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู๎ตามแนวพระราชด าริ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําวัสดุ    

คาํอุปกรณต์ํางๆ และคาํใช๎จาํยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วําด๎วยการเบิกคาํใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่

ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  102  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ศูนย์บริการและถาํยทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล    ตั้งไว ๎         5,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินการโครงการศูนย์บริการและถาํยทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลฯโดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คําวัสดุ   คําอุปกรณ์ตํางๆและคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2542  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 306  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2554  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  102  ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการท๎องถิ่นสรา๎งป่า  รักษ์น้ า       ตั้งไว ๎         5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการท๎องถิ่นสร๎างป่า  รักษ์น้ าโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุคํา

อุปกรณต์ํางๆและคาํใช๎จาํยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสี่ปี         (พ.ศ. 2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  17  ข๎อที่  

3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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ค่าวัสด ุ         รวม    50,000   บาท 

 

คาํวัสดุการเกษตร       ตั้งไว ๎        50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยโดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย  คาํวัสดุการเกษตร  เชํน  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  

พันธุ์พืช  ปุ๋ย   วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เชํน  ใบมีด  เชือก  ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก  จอบหมุน  

จานพรวน  กระชัง  ฯลฯ  และการซอํมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ 

 

 



 
 

 

แผนงานพาณิชย ์

 

 

งานกิจการประปา 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  งานกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 รายรับจรงิ 

หมวด รายได้ ปี งบประมาณ 2558 ปี งบประมาณ 2559 ปี งบประมาณ 2560 

ประเภทรายรับ    

1. คําจ าหนํายน้ าประปา 

 

1,023,805.00 1,179,452.00 1,350,626.00 

2. คาํติดตัง้ประปา 

 

20,000.00 19,000.00 20,000.00 

3. ดอกเบีย้เงนิฝาก 

 

29,981.77 22,110.45 20,542.39 

4. เงินงบประมาณทั่วไปชํวยเหลือ

เฉพาะการ 

400,000.00 600,000.00 300,000.00 

5. รายได๎อื่น 

 

2,200.00 - 4,000.00 

รวมรายรับ 1,475,986.77 1,820,562.45 1,695,168.39 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 รายจ่ายจริง 

 ปี งบประมาณ 2558 ปี งบประมาณ 2559 ปี งบประมาณ 2560 

1 งบบุคลากร 

 

546,060.00 788,220.00 724,107.20 

2. งบด าเนนิงาน 

 

853,162.84 943,910.09 729,148.58 

3. งบลงทุน 

 

- 3,000.00 7,900.00 

รวมรายจ่าย 1,399,222.84 1,735,130.09 1,461,155.78 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     1,620,000  บาท   แยกเป็น 

 

1.  รายได๎       เป็นเงิน         1,620,000  บาท 

 

1.1  คําจดหนวํยมาตรน้ า     เป็นเงิน  1,289,000  บาท 

1.2  คําติดตั้งประปา      เป็นเงิน          20,000  บาท 

1.3  คําดอกเบี้ย       เป็นเงิน            10,000  บาท 

1.4  เงินงบประมาณทั่วไปชํวยเหลอืงบเฉพาะการ   เป็นเงิน        300,000  บาท 

1.5  เบ็ดเตล็ด       เป็นเงิน      1,000  บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งานกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,599,700บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  และเงนิช่วยเหลือจาก

งบทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง         รวม        156,700  

บาท 
 

งบกลาง         รวม        156,700  

บาท 
 

รายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ       รวม         156,700   

บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น    ตั้งไว๎          27,200   

บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)  โดยค านวณจากร๎อยละ  

2  ของงบประมาณรายได๎ไมํรวมเงนิอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว 1264

ลงวันที่  30พฤษภาคม  2557 
 

เงินบ าเหน็จลูกจา๎งประจ า       ตั้งไว๎          129,500   

บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงนิบ าเหน็จลูกจ๎างประจ าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.

2542  มาตรา  15  ประกอบมาตรา  23  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวย

การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ.2555  ข๎อ  6  และข๎อ  

19  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับ

ที่  3)  พ.ศ.2552  ข๎อ  3  ขอ๎  9/1  และข๎อ  9/2  แหงํระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของ

หนวํยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2552 
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แผนงานพาณชิย์ 
 

งานกิจการประปา       รวม      1,443,000  บาท 
 

งบบุคลากร        รวม        673,000  บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม         673,000  บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว๎          222,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงนิเดือนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ใหแ๎กํพนักงานเทศบาลฯ   

จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา 
 

คําจา๎งลูกจ๎างประจ า       ตั้งไว๎          279,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจ๎างลูกจา๎งประจ า  จ านวน  1  รายเฉพาะการประปา   
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง      ตั้งไว๎          148,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการ

ประปา   
 

เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจา๎ง      ตั้งไว๎           24,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคาํครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎างตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา   
 

งบด าเนินงาน        รวม          770,000        บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม            18,500  บาท 
 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว๎             3,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจา๎ง  เฉพาะ

การประปา   
 

เงินชํวยเหลือการศกึษาบุตร      ตั้งไว๎             15,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินชํวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  ฯลฯเฉพาะ

การประปา   
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ค่าใช้สอย         รวม      32,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร      ตั้งไว้           20,000  บาท 
 

คําจา๎งเหมาบริการ       ตั้งไว๎           20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการแกํบุคคลภายนอกในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให๎กับกิจการประปา   

เฉพาะการประปา   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้    2,000  บาท 
 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว๎            2,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยง  

คําบริการจอดรถ  ณ  ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  เฉพาะการประปา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  89  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้           10,000   บาท 
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว๎           10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    โดยมี

คําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินประกอบด๎วย  ยานพาหนะ  เครื่องสูบน้ า  เครื่องมือและ

อุปกรณ์ของงานประปา  ฯลฯ  เฉพาะการประปาเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  91  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  

5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ         รวม            69,500  บาท 
 

คําวัสดุส านักงาน        ตั้งไว๎    15,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุส านักงาน  เชนํ  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  

ยางลบ  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ตาํงๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง      ตั้งไว๎             1,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  

เบรก  ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา 
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คําวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น      ตั้งไว๎            5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชนํ  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๏าสฯลฯ  

และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุเครื่องแตงํกาย       ตั้งไว๎             4,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ๎า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง

เท๎า  รองเท๎า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุคอมพิวเตอร์       ตั้งไว๎             3,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผนํหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการ

ประปา   
 

คําวัสดุกํอสรา๎ง        ตั้งไว๎           20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุกํอสร๎าง  เชนํ  ไม๎ตํางๆ  ค๎อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต ์  ทราย  กระเบือ้ง  

เหล็กเส๎น  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

 

คําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       ตั้งไว๎             1,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชนํ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตาํงๆ  ฯลฯ  และการซํอมแซม

วัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุอื่นๆ        ตั้งไว๎           20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุอื่นๆ  เชนํ  มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อมแก๏ส  หัววาวล์เปิด-ปิดแก๏ส  และการ

ซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าสาธารณูปโภค       รวม          650,000  บาท 
 

คําไฟฟ้า        ตั้งไว๎         650,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายกระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เฉพาะการประปา   
 

 



 
 

 

แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

ค่าช าระเงนิกู้ กสท. 2,268,907  2,268,907    

ช าระเงนิกู้กองทุนพฒันาเมือง 435,000     435,000       

ค่าช าระดอกเบี้ยเงนิกู้ กสท . 271,975      271,975        

ช าระดอกเบี้ยเงนิกู้กองทุนพฒันาเมือง 6,723         6,723           

สมทบกองทุนประกันสังคม 482,000     482,000       

งบกลาง เงนิชว่ยเหลือรายจา่ยเฉพาะการประปา 300,000     300,000      

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 18,060,000 18,060,000  

เบี้ยยังชพีผู้พกิาร 4,060,000  4,060,000    

งบกลาง เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 360,000     360,000      

เงนิส ารองจา่ย 500,000     500,000      

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 82,793       82,793         

เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000     250,000      

เงนิสมทบกองทุน กบข. 155,300      155,300       

เงนิสมทบกองทุน กสจ. 7,800         7,800           

เงนิสมทบกองทุนสวัดิการชุมชน 50,000       50,000        

เงนิชว่ยพเิศษ 10,000        10,000         

เงนิค่าท าขวัญ 30,000       30,000        

เงนิชว่ยเหลือบุตรขา้ราชการ /พนง.บ านาญ 50,000       50,000        

บ าเหนจ็/ เงนิสมทบ กบท. 1,036,320   27,200       1,063,520    

บ านาญ เงนิชว่ยเหลือค่าครองชพีผู้รับบ านาญ 67,500       129,500     197,000       

เงนิเดือนนายก /รองนายกฯ 726,000       726,000       

งบ เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่งนายก /รองนายกฯ 180,000       180,000       

บุคลากร ฝ่าย เงนิค่าตอบแทนนายก /รองนายกฯ 180,000       180,000       

การเมือง เงนิค่าตอบแทนเลขาฯ /ที่ปรึกษาฯ 208,000      208,000      

ค่าตอบแทนสมาชกิสภาฯ 1,556,000    1,556,000    

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

เงนิเดือนพนักงานเทศบาล 8,482,600    1,715,000    1,932,550  705,000     2,320,000     222,000    15,377,150   

เงนิเพิม่พนักงานเทศบาล 285,600      67,200        67,200       68,000          488,000       

เงนิประจ าต าแหน่ง 375,600       85,200       85,200       80,000          626,000      

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,501,520     1,043,000    1,830,000   1,889,040   2,220,000     148,000     8,631,560    

เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง 139,500       116,000       108,000      174,000      186,000         24,000       747,500       

เงนิเดอืน ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 326,600      263,050     287,500        279,000     1,156,150     

งบ ฝ่าย เงนิเดือนพนักงานถ่ายโอน 11,810,000  11,810,000   

บุคลากร ประจ า เงนิค่าตอบแทนวิทยฐานะ 1,790,000   1,790,000    

ค่าจา้งลูกจา้งและบุคลากรสนับสนุน 260,000     260,000      

เงนิเพิม่ลูกจา้งและบุคลากรสนับสนุน 92,000       92,000        

เงนิเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 1,070,000   1,070,000    

เงนิค่าจา้งผู้ดูแลเด็ก 403,000      403,000       

เงนิเพิม่ต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก 13,500        13,500         

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ 1,060,000    50,000       4,000            1,114,000      

ค่าเบี้ยประชุม 10,000         10,000         

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 110,000        10,000        150,000     40,000          3,500        313,500       

ค่าเชา่บ้าน 476,000       120,000      10,000       90,000          696,000      

เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 80,000        90,000       35,000       60,000          15,000       280,000      

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 324,000       168,000      613,000      3,462,000  130,000         20,000      4,717,000     

งบ ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 80,000        2,000        82,000        

ด าเนนิงาน รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการ 1,070,000    100,000      10,306,568 278,200     345,000     170,000        35,000          40,000   12,344,768   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000       80,000        50,000       120,000     20,000       150,000         10,000       610,000       

ค่าวัสดุส านักงาน 480,000       12,000        15,000       507,000       

ค่าวสัดุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000        20,000       50,000       90,000        

ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 20,000        150,000         1,000         171,000        
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000        20,000        40,000       50,000          1,500         141,500        

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000         180,000      30,000       250,000     360,000        5,000        895,000      

ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000        20,000       20,000       350,000        20,000      430,000       

ค่าวัสดุดับเพลิง 20,000        20,000        

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000        20,000       30,000          4,000         74,000         

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 110,000        110,000        

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000       50,000        

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุกีฬา -             

งบ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,726,900   1,726,900    

ด าเนินงาน ค่าวัสดุการเกษตร 30,000          50,000   80,000        

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 100,000       25,000       25,000       50,000          3,000        203,000      

วัสดุการศึกษา 20,000       20,000        

ค่าวัสดุอืน่ๆ 30,000       20,000      50,000        

ค่าไฟฟา้ 700,000       200,000     650,000    1,550,000    

ค่าสาธาร ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000         40,000         

ณูปโภค ค่าน้ าประปา 40,000       40,000         

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000         40,000         

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 160,000       160,000       

ครุภัณฑ์ส านักงาน 50,300        17,000         204,700      272,000       

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 31,000        31,000         

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 72,600         519,900      24,000          616,500       

ครุภัณฑ์ส ารวจ -             

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 76,650         43,600        120,250       

ครุภัณฑ์การเกษตร -             

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 2,840          40,200        43,040         

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000      50,000       100,000         250,000      
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

ครุภุณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต -             

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -             

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -             

ครุภัณฑ์โรงงาน 45,550        197,000         242,550       

ค่าที่ดินและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ 350,000     50,000       100,000         500,000      

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 100,000      670,000      100,000      9,498,600     10,368,600  

งบเงนิ เงนิอุดหนุน อปท.อืน่ 32,000        32,000        

อุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 47,000         728,000      775,000       

เงนิอุดหนนุเอกชน 10,000 310,000      300,000     620,000      

เงนิอุดหนนุกจิการสาธารณประโยชน์ 120,000      120,000       

รวม 28,484,318    19,063,370    2,378,990     35,354,768          9,591,240     1,170,000    170,000         16,610,100      90,000     1,599,700     114,512,486    
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