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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
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เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

    บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง อกีครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล 

ต าบลบ้านกลาง  จงึขอชีแ้จงให้ท่านประธานฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอด 

จนหลักการ  และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังตอ่ไปนี ้

 

1.  สถานะการคลัง 

     1.1  งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

      เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     67,568,059.80     บาท 

   1.1.2  เงินสะสม             37,511,540.45     บาท 

   1.1.3  ทุนส ารองสะสม           17,629,588.29     บาท 

   1.1.4  รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

    จ านวน  2  โครงการ      รวม  6,328,550  บาท 

   1.1.5  รายการที่ได้กันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  2  โครงการ 

    รวม  10,234,000  บาท 

     1.2  เงนิกู้คงค้าง  19,296,685.10  บาท 

 

2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 1.  รายรับจรงิทั้งสิ้น  113,305,467.97  บาท  ประกอบไปด้วย       

   หมวดภาษีอากร          3,740,391.53  บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต      1,869,160.00  บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          926,226.62  บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  1,440,963.03  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร       38,729,186.79  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                         66,599,540.00  บาท 
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   2.  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  38,091,187.37  บาท 

   3.  รายจ่ายจริง  จ านวน  107,770,594.14  บาท  ประกอบด้วย 

        งบกลาง     6,453,182.68          บาท 

        งบบุคลากร             32,648,015.94                           บาท 

       งบด าเนนิการ             22,938,853.40                  บาท 

        งบลงทุน              43,107,427.00         บาท 

    งบรายจ่ายอื่น                       -                                   บาท 

     งบเงินอุดหนุน                2,623,115.12                           บาท 

            4.  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  38,090,421.37   บาท 

            5.  มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน      3,732,459.81   บาท 

 

3.  งบเฉพาะการ 
 

 ประเภทกิจการ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มีรายรับจริง  1,475,986.77  บาท   

รายจ่ายจรงิ  1,399,222.84  บาท 
 

 1. ค่าจ าหน่ายน้ าประปา    จ านวน     1,023,805.00         บาท 

 2. คา่ติดตัง้น้ าประปา    จ านวน         20,000.00         บาท 

 3. ดอกเบีย้เงนิฝาก    จ านวน          29,981.77         บาท 

 4. เงินประมาณการทั่วไปช่วยเหลอืเฉพาะการ จ านวน       400,000.00          บาท 

 5. รายได้อื่น     จ านวน           2,200.00         บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.1  รายรบั  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ประมาณการไวร้วมทั้งสิ้น  111,114,469.00  บาท 

รายรับ รับจริง 

ปี 2558 

ประมาณการ 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

รายได้จัดเก็บเอง    

     1  หมวดภาษอีากร 3,740,391.53 3,440,000.00 3,640,000.00 
    

     2  หมวดคา่ธรรมเนยีม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,869,160.00 1,664,500.00 2,058,000.00 

    

     3  หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สนิ 

                           

       4  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น 

 

     1. หมวดภาษจีัดสรร 

 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ 

 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

926,226.62 

 

1,440,963.03 
 

7,976,741.18 

 

 

 

 

38,729,186.79 

 

38,729,186.79 

 

 

 

 

 

66,599,540.00 

 

66,599,540.00 

 

820,000.00 

 

1,200,000.00 

 

7,124,500.00 

 

 

 

 

38,350,000.00 

 

38,350,000.00 

 

 

 

 

 

37,214,370.00 

 

37,214,370.00 

820,000.00 

 

1,100,000.00 

 

7,618,000.00 

 

 

 

 

40,150,000.00 

 

40,150,000.00 

 

 

 

 

 

63,346,469.00 

 

63,346,469.00 

 

    

    

รวม 113,305,467.97 82,688,870.00 111,114,469.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.2  รายจ่าย  

รายจ่าย จ่ายจรงิ 

ปี 2558 

ประมาณการ 

รายจ่าย 

ปี 2559 

ประมาณการ

รายจ่าย 

ปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 6,453,182.68 7,019,002.00 26,568,037.00 

งบบุคลากร 32,648,015.94 36,104,100.00 44,164,860.00 

งบด าเนินงาน 22,938,853.40 28,421,370.00 28,290,089.00 

งบลงทุน 43,107,427.00 9,790,000.00 10,309,400.00 

งบรายจ่ายอื่น - - - 

งบเงินอุดหนุน 2,623,115.12 1,329,000.00 1,678,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 107,770,594.14 82,663,472.00 111,010,386.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,418,600.00 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,112,980.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศกึษา 37,799,589.00 

แผนงานสาธารณสุข 9,720,580.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,037,700.00 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 605,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,662,900.00 

แผนงานการเกษตร 85,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 26,568,037.00 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 111,010,386.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งบกลาง 

งบ/งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง   

    งบกลาง 25,545,177 25,545,177 

    บ าเหน็จ บ านาญ 1,022,860 1,022,860 

รวม 26,568,037 26,568,037 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไป งานวางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

งานบรหิารงาน

คลัง 

รวม 

งบบุคลากร     

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

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,934,220 292,400 3,365,080 9,591,700 

งบด าเนนิงาน     

    ค่าตอบแทน 1,225,000 - 182,000 1,407,000 

    ค่าใชส้อย 1,425,000 100,000 178,000 1,703,000 

    ค่าวัสด ุ 600,000 - 193,000 793,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 860,000 - 13,000 873,000 

งบลงทุน     

    ค่าครุภัณฑ ์ 44,900 - 50,000 94,900 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - - - 

งบเงินอดุหนุน     

    เงินอุดหนุน 106,000 - - 106,000 

รวม 13,045,120 392,400 3,981,080 17,418,600 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,453,980 - 1,453,980 

งบด าเนนิงาน    

    ค่าตอบแทน - - - 

    ค่าใชส้อย 80,000 219,000 299,000 

    ค่าวัสด ุ 260,000 - 260,000 

    ค่าสาธารณูปโภค    

งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ ์ 100,000 - 100,000 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - - 

รวม 1,893,980 219,000 2,112,980 

 

แผนงานการศึกษา 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 21,118,000 21,118,000 

งบด าเนนิงาน   

    ค่าตอบแทน 157,000 157,000 

    ค่าใชส้อย 12,100,589 12,100,589 

    ค่าวัสด ุ 2,096,000 2,096,000 

    ค่าสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ ์ 46,000 46,000 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 1,042,000 1,042,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน 1,240,000 1,240,000 

รวม 37,799,589 37,799,589 
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แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,341,480 4,341,480 

งบด าเนนิงาน   

    ค่าตอบแทน 281,000 281,000 

    ค่าใชส้อย 4,013,500 4,013,500 

    ค่าวัสด ุ 702,000 702,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000 

งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ ์ 32,600 32,600 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 50,000 50,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 9,720,580 9,720,580 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 317,700 317,700 

งบด าเนนิงาน   

    ค่าตอบแทน - - 

    ค่าใชส้อย 720,000 720,000 

    ค่าวัสด ุ - - 

    ค่าสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ ์ - - 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งกอ่สร้าง - - 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 1,037,700 1,037,700 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ/งาน งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - - - 

งบด าเนนิงาน    

    ค่าตอบแทน - - - 

    ค่าใชส้อย 300,000 305,000 605,000 

    ค่าวัสด ุ - - - 

    ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ ์ - - - 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - - 

งบเงินอดุหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 300,000 305,000 605,000 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,492,000 - 4,492,000 

งบด าเนนิงาน    

    ค่าตอบแทน 174,000 - 174,000 

    ค่าใชส้อย 517,000 - 517,000 

    ค่าวัสด ุ 1,204,000 - 1,204,000 

    ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ ์ 210,000 - 210,000 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - 8,733,900 8,733,900 

งบเงินอดุหนุน    

    เงินอุดหนุน 332,000 - 332,000 

รวม 6,929,000 8,733,900 15,662,900 
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แผนงานการเกษตร 

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - - 

งบด าเนนิงาน   

    ค่าตอบแทน - - 

    ค่าใชส้อย 85,000 85,000 

    ค่าวัสด ุ - - 

    ค่าสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ ์ - - 

    ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 85,000 85,000 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจ

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

จงึตราเทศบัญญัติขึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  และโดยความเห็นชอบของผูว้่า

ราชการจังหวัดเชยีงใหม ่  

  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรยีกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เป็นจ านวนเงนิรวมทั้งสิน้  

112,814,886.00  บาท 

  ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  111,010,386.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,418,600.00 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,112,980.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศกึษา 37,799,589.00 

    แผนงานสาธารณสุข 9,720,580.00 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,037,700.00 

    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 605,000.00 

ด้านเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,662,900.00 

    แผนงานการเกษตร 85,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    งบกลาง 26,568,037.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 111,010,386.00 





 

ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ยอดต่าง ป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2560

หมวดภาษอีากร

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 2,721,640.79           2,779,278.41        2,947,298.03        2,800,000.00          3.57 2,900,000.00           

2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 147,032.99              146,173.69           153,657.50           140,000.00             0.00 140,000.00               

3. ภาษีป้าย 437,365.00             522,592.00          531,398.00           400,000.00             25.00 500,000.00              

4. อากรฆา่สตัว์ 76,368.00               97,356.00            108,038.00            100,000.00             0.00 100,000.00               

รวมหมวดภาษอีากร 3,382,406.78         3,545,400.10     3,740,391.53       3,440,000.00      3,640,000.00        

หมวดค่าธรรมเนยีม  ค่าปรบัและใบอนญุาต

1. คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคมุการฆา่สตัว์ 134,097.00              172,845.00           193,155.00            200,000.00             0.00 200,000.00              

และจ าหนา่ยเนื้อสตัว์

2. คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการขายสรุา 402.55                    4,947.00              8,924.00               1,000.00                 400.00 5,000.00                 

3. คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการพนนั 7,830.00                 2,710.00               - 5,000.00                100.00 -

4. คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคมุอาคาร 1,890.00                  1,710.00                1,820.00                2,000.00                0.00 2,000.00                  

5. คา่ธรรมเนยีมเกบ็และขนขยะมลูฝอย 1,204,240.00            1,518,870.00         1,409,000.00          1,200,000.00          33.33 1,600,000.00            

6. คา่ธรรมเนยีมในการออกหนงัสอืรับรองแจ้งฯ 16,640.00                13,640.00             16,480.00              15,000.00               0.00 15,000.00                

7. คา่ธรรมเนยีมปิดโปรย ตดิตัง้แผ่นประกาศหรือ 2,000.00                  2,240.00               2,580.00               2,000.00                0.00 2,000.00                  

แผ่นปลวิเพื่อการโฆษณา

8. คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร์ 24,760.00                29,290.00            17,020.00              20,000.00              0.00 20,000.00                

9. คา่ธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย์ 3,690.00                 2,950.00              2,730.00               3,000.00                0.00 3,000.00                 
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รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

รายการ

รายรบัจรงิ ประมาณการ



 

ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ยอดต่าง ป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2560

10. คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00                 13,550.00             6,200.00               3,000.00                0.00 3,000.00                 

11. คา่ปรับการผิดสญัญา 286,230.00             5,712.00               12,461.00               20,000.00              -         20,000.00                

12. คา่ใบอนญุาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการ 186,700.00              184,375.00           163,600.00            180,000.00             -11.11 160,000.00              

ที่เป็นอันตรายตอ่สขุภาพ

13. คา่ใบอนญุาตใหต้ัง้ตลาดเอกชน 2,200.00                  2,200.00               2,000.00                2,000.00                0.00 2,000.00                  

14. คา่ใบอนญุาตเกี่ยวกบัการควบคมุอาคาร 8,207.00                 25,798.00            24,625.00             10,000.00               100.00 20,000.00                

15. คา่ใบอนญุาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้ 560.00                    440.00                 665.00                  500.00                   100.00 1,000.00                  

เคร่ืองขยายเสยีง

16. คา่ใบอนญุาตอื่นๆ 7,900.00                 1,900.00               7,900.00               1,000.00                 400.00 5,000.00                 

รวมหมวดค่าธรรมเนยีม  ค่าปรบัและใบอนญุาต 1,890,346.55         1,983,177.00       1,869,160.00        1,664,500.00       2,058,000.00        

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

1. ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 612,861.65              698,889.89         882,701.53            800,000.00            0.00 800,000.00              

2. ดอกเบี้ยเงนิฝาก ก.ส.ท. 22,455.33               32,744.88            43,525.09             20,000.00              0.00 20,000.00                

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 635,316.98            731,634.77          926,226.62           820,000.00          820,000.00           

หมวดรายได้เบด็เตล็ด

1. คา่ขายแบบแปลน 82,600.00               64,200.00             255,300.00           100,000.00             0.00 100,000.00               

2. รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ 872,188.00              1,165,032.72         1,185,663.03         1,100,000.00           -9.09 1,000,000.00            

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 954,788.00            1,229,232.72       1,440,963.03       1,200,000.00       1,100,000.00         

หมวดภาษจีดัสรร

1. ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตห์รือลอ้เลื่อน - - 1,042,399.71          1,000,000.00          0.00 1,000,000.00            

2. ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 19,194,609.79         20,124,030.89      20,657,760.63      21,000,000.00         4.76 22,000,000.00          

รายการ

รายรบัจรงิ ประมาณการ
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ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ป ีงบประมาณ ยอดต่าง ป ีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 % พ.ศ. 2560

3. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 1 ใน 9 4,647,972.89          4,934,355.58       5,026,344.28        4,500,000.00          11.11 5,000,000.00           

4. ภาษีธรุกจิเฉพาะ 525,081.59             651,106.91            650,563.42           500,000.00            0.00 500,000.00              

5. ภาษีสรุา 1,783,576.24           1,944,560.58        2,193,858.07         2,000,000.00          0.00 2,000,000.00           

6. ภาษีสรรพสามติ 3,899,358.16          2,644,987.79       3,779,391.68        4,000,000.00          12.50 4,500,000.00           

7. คา่ภาคหลวงแร่ 57,329.00               68,877.38            69,195.45             50,000.00              0.00 50,000.00                

8. คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 160,467.55              153,073.35          108,500.55            100,000.00             0.00 100,000.00               

9. ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนติกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 5,228,959.00          4,550,080.00        5,201,173.00          5,200,000.00          -3.85 5,000,000.00           

รวมหมวดภาษจีดัสรร 35,497,354.22       35,071,072.48    38,729,186.79      38,350,000.00    40,150,000.00      

หมวดเงนิอุดหนนุท่ัวไป

1. เงนิอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจ

หนา้ที่และภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า

26,627,982.50        27,898,245.00    66,599,540.00     37,214,370.00      70.22 63,346,469.00       

รวมหมวดเงนิอุดหนนุท่ัวไป 26,627,982.50        27,898,245.00    66,599,540.00     37,214,370.00      63,346,469.00       

รวมทุกหมวด 68,988,195.03       70,458,762.07    113,305,467.97    82,688,870.00     111,114,469.00       
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รายการ

รายรบัจรงิ ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  111,114,469  บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

1.  หมวดภาษีอากร       รวม            3,640,000  บาท 

 1.1  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ     จ านวน         2,900,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมาตามจ านวนผูอ้ยู่ในข่ายตอ้งช าระภาษี 
 

 1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน            140,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษี 
 

 1.3  ภาษีป้าย       จ านวน            500,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมาตามจ านวนผูอ้ยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษี 
 

 1.4  อากรการฆ่าสัตว์      จ านวน            100,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายที่ตอ้งช าระอากรฆ่าสัตว์  

 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   รวม             2,058,000  บาท 

2.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  จ านวน            200,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.2  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน                5,000  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 
 

2.3  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน                    -    บาท 

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในปี 2558 
 

2.4  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน                2,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.5  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย    จ านวน          1,600,000  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปี 2560 คาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 
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2.6  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย จ านวน              15,000  บาท 

อาหารหรอืสะสมอาหาร 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.7  ค่าธรรมเนียมปิดโปรย  ตดิตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว  จ านวน                2,000  บาท 

เพื่อการโฆษณา 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.8  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์    จ านวน              20,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์     จ านวน                3,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.10  ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก    จ านวน                3,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.11  ค่าปรับการผดิสัญญา      จ านวน               20,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.12  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย  จ านวน              160,000  บาท 

ต่อสุขภาพ 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
 

2.13  ค่าใบอนุญาตให้ตัง้ตลาดเอกชน     จ านวน                 2,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับกับปีที่ผา่นตามจ านวนที่ได้รับ 
 

2.14  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน                20,000  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
 

2.15  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน                  1,000  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
 

2.16  คา่ใบอนุญาตอื่นๆ       จ านวน                  5,000  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
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3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม                820,000  บาท 

3.1  ค่าดอกเบีย้เงนิฝาก       จ านวน             800,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนเงนิต้นที่จะได้รับดอกเบีย้ 
 

3.2  ค่าดอกเบีย้เงนิฝาก ก.ส.ท.      จ านวน               20,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาตามจ านวนเงนิต้นที่จะได้รับดอกเบีย้ 
 

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม               1,100,000  บาท 

4.1  ค่าขายแบบแปลน       จ านวน              100,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา 
 

4.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ      จ านวน           1,000,000  บาท 

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
 

5.  หมวดภาษีจัดสรร         รวม             40,150,000  บาท 

5.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน    จ านวน           1,000,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม 
 

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

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 
 

5.3  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9      จ านวน          5,000,000   บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่ากับปีที่ผา่นมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึน้ 
 

5.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน             500,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา 
 

5.5  ภาษีสุรา        จ านวน           2,000,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา 
 

5.6  ภาษีสรรพสามิต       จ านวน           4,500,000  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 
 

5.7  ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน               50,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา 
 

5.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน              100,000  บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา 
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5.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ      จ านวน   5,000,000  บาท 

ประมาณการไว้ใกล้ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา 
 

3.  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป      รวม             63,346,469  บาท 

3.1  อดุหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน          63,346,469  บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีงบประมาณ 2560  กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์และภารกิจ 

ด้านการศกึษา  และเงนิสวัสดิการผู้สูงอายุ  จึงตอ้งประมาณการรับและจ่าย 

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สุด   

ที่  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559   
 

รวมทั้งสิ้น        จ านวน          111,114,469  บาท 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

     

 



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง

ค่าช าระหนี้เงินต้น

1.  คา่ช าระเงินกูส้ านกังานเงินทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล 1,386,562.11      2,022,768.60     2,060,820.95     2,100,014.88    2,140,385.00    1.94 2,181,966.00    

2.  คา่ช าระเงินกูส้ านกังานกองทุนเพื่อพฒันาเมอืงใน 870,000.00      870,000.00      870,000.00      870,000.00      870,000.00      0 870,000.00      

ภมูภิาคธนาคารออมสนิ

ค่าช าระดอกเบี้ย

1.  คา่ช าระดอกเบี้ยเงนิกูก้องทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล 280,684.68      519,425.71        480,060.69      440,866.76       400,500.00       - 10.38 358,917.00       

2.  ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองใน 210,969.26       182,194.37        147,573.04        113,559.79       87,910.00          - 3.84 60,795.00        

ภูมิภาคธนาคารออมสิน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 511,310.52        571,138.00       445,954.44       422,651.00       522,000.00      0 522,000.00      

เงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 200,000.00      300,000.00      300,000.00      400,000.00      600,000.00       - 50 300,000.00      

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - - - 100 16,106,400.00  

เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - - - - 100 3,820,800.00   

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 349,000.00      347,500.00       328,000.00      325,500.00      390,000.00      0 390,000.00      
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

เงินส ารองจา่ย 163,147.18        423,060.70       61,969.20         274,009.40       400,000.00      0 400,000.00      

รายจา่ยตามข้อผูกพัน

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 104,221.00       58,135.00         62,244.71         70,741.55         71,077.00         9.74 77,999.00         

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 210,000.00       210,000.00       210,000.00       237,000.00      240,000.00      0 240,000.00      

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) - - - 240,817.00       230,000.00       - 35.22 149,000.00       

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของลูกจา้งประจ า - - - 6,279.30          7,000.00          4.29 7,300.00          

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.)

เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน - - - - 50,000.00        0 50,000.00        

8. เงินช่วยพิเศษ - - - - 10,000.00         0 10,000.00         

รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง - 5,564,222.38      5,694,436.00       5,659,682.00    6,021,431.00    324.24 25,545,177.00  

งบกลาง  หมวดรายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ/บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น(กบท. ) 655,376.00      744,892.00       811,224.00       887,987.00       932,630.00      2.44 955,360.00      

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

ส่วนทอ้งถิ่น

รวมหมวดรายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ - 791,908.00       772,472.00       859,224.00       1,000,130.00    2.27 1,022,860.00    

รวมงบกลาง - 6,356,130.00    6,466,908.00    6,158,906.00    7,021,561.00    278.38 26,568,037.00  

รวมงานงบกลาง - 6,356,130.00    6,466,908.00    6,158,906.00    7,019,002.00    278.38 26,568,037.00  

รวมแผนงานงบกลาง - 6,356,130.00    6,466,908.00    6,158,906.00    7,019,002.00    278.38 26,568,037.00  
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รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 725,760.00       724,104.00       610,490.33       725,760.00       726,000.00      0 726,000.00      

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

รองนายกเทศมนตรี

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

รองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 207,360.00      206,208.00      163,542.86       207,360.00      208,000.00      0 208,000.00      

เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 1,555,200.00    1,390,885.14        1,555,200.00       1,555,200.00    1,556,000.00    0 1,556,000.00    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) - 2,681,197.14        2,850,000.00      2,850,000.00   2,850,000.00   0 2,850,000.00   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 2,410,310.00    2,590,219.25      3,086,494.98     3,219,709.64    3,571,600.00    17.04 4,180,320.00    

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 185,088.50       412,420.00       264,854.67       213,166.00       216,200.00       2.82 222,300.00      

เงินประจ าต าแหน่ง 403,200.00      201,600.00       201,600.00       201,600.00       201,600.00       26.19 254,400.00       

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 549,178.75        750,600.00      793,450.00       982,364.10       1,004,400.00    13.48 1,139,800.00    

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 231,830.50       329,400.00      303,850.00      163,916.80       148,200.00        - 7.29 137,400.00       

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 4,284,238.25      4,382,380.00      4,625,300.00   5,142,000.00   15.41 5,934,220.00   

รวมงบบุคลากร - 6,965,435.39       7,232,380.00      7,475,300.00   7,992,000.00    9.91 8,784,220.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 3,900.00          9,650.00          22,100.00         408,550.00      30,000.00        0 30,000.00        

แก่เทศบาล

2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 1,700,000.00    2,104,400.00    1,685,388.00    2,046,350.00   800,000.00      0 800,000.00      

ค่าเบี้ยประชุม 5,687.50          3,250.00          13,500.00         19,000.00         10,000.00         0 10,000.00         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,680.00          68,690.00        91,960.00         45,600.00        50,000.00        0 50,000.00        

ค่าเช่าบา้น 178,650.00       196,200.00       211,800.00       229,741.00       255,000.00      0 255,000.00      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000.00        58,404.00         65,167.50         34,969.50        80,000.00        0 80,000.00        

รวมหมวดค่าตอบแทน - 2,460,594.00   1,315,000.00    740,000.00      1,225,000.00    0 1,225,000.00    

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ 343,110.48        93,399.00        23,039.00        11,787.00          100,000.00       75 175,000.00       

ค่าเบี้ยประกัน - - 4,311.03           8,094.55          10,000.00         0 10,000.00         

ประมาณการ

-24-

รายการ

รายจ่ายจริง



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 600.00             4,650.00          - - 10,000.00         0 10,000.00         

ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพธิกีาร

ค่ารับรอง 70,000.00        21,316.00         43,770.50         62,224.00        80,000.00        0 80,000.00        

ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธี วฒันธรรมประเพณี 30,335.25        10,237.00         8,455.00          9,670.00          80,000.00        0 80,000.00        

และพิธีทางศาสนา

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้่ายในการจัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล - - - - - 100 300,000.00      

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 148,450.00       145,171.00        176,018.00       302,226.00      250,000.00      0 250,000.00      

โครงการจัดงานวนัเทศบาล - - 11,380.00         11,050.00         30,000.00        0 30,000.00        

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

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ

บุคลากรเทศบาลต าบลบา้นกลาง

117,123.00        158,260.00       - 62,735.00        350,000.00       - 42.56 200,000.00      

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์

- - - 4,180.00           10,000.00         0 10,000.00         

โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย - - -                  4,348.00           40,000.00        0 40,000.00        

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ - - 39,990.00        55,000.00        55,000.00        18.18 65,000.00        

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบา้นกลาง - - - - - 100 10,000.00         

โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมายตา่งๆ - - - - - 100 20,000.00        

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 19,165.30         24,513.60         21,648.00         24,090.00        140,000.00       0 140,000.00       

รวมหมวดค่าใช้สอย - 1,590,397.60       1,025,000.00      905,000.00      1,160,000.00    22.84 1,425,000.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 223,291.30       261,207.00       238,514.80       228,901.55       200,000.00      70 340,000.00      

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 90,183.00         37,689.00        16,647.00         8,756.00          30,000.00        0 30,000.00        

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 9,600.00          3,800.00          - 19,660.00         20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,926.10         68,667.50        41,094.90         30,927.30        50,000.00        0 50,000.00        

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 94,072.14         134,117.00        77,938.00         79,890.00        100,000.00       0 100,000.00       

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 43,708.00         45,090.00        58,469.00        38,909.00        60,000.00        0 60,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ - 550,570.50      560,000.00      466,000.00      460,000.00      30.43 600,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 264,622.86      544,453.05       493,706.99       511,699.55       600,000.00      0 600,000.00      

ค่าบริการโทรศัพท์ 28,368.38        40,038.32        44,042.74         37,626.46         40,000.00        0 40,000.00        

ค่าบริการไปรษณีย์ 42,353.00        46,658.00        38,131.00         52,207.00        60,000.00        0 60,000.00        

ประมาณการ

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,876.00       153,302.00       155,228.00       155,228.00       160,000.00       0 160,000.00       

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 486,221.24       784,451.37       750,000.00      750,000.00      860,000.00      0 860,000.00      

รวมงบด าเนินงาน - 2,925,419.47       3,650,000.00      2,961,000.00    3,705,000.00   10.93 4,110,000.00    

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - - - - 7,600.00          3.95 7,900.00          

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต - - - - - 100 21,000.00         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 83,530.00        89,200.00        56,000.00        40,300.00        11.41 44,900.00        

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

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

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

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

อุดหนุนโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.ชม. 3,000.00          25,000.00        25,000.00        25,000.00        27,000.00        0 27,000.00        

อุดหนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ใน

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.ชม.

2,500.00          2,500.00          4,000.00          5,000.00          5,000.00          0 5,000.00          

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

อุดหนนุโครงการสนบัสนนุการจัดแสดงและจ าหนา่ย

สนิคา้ OTOP ในงานฤดหูนาวและงานของดเีมอืงชม

2,500.00          2,500.00          4,000.00          3,000.00          5,000.00          0 5,000.00          

เงินอดุหนุนเอกชน

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

อุดหนถนโครงการงานสืบสานชาติพันธ์ ต านานศิลป์

 ถิ่นสันปา่ตอง
- - - - -

100 5,000.00          

อุดหนุนโครงการจัดงานวนัข้าวเหนียวสันปา่ตอง 15,000.00         17,000.00         29,999.00        30,000.00        30,000.00         - 33.33 20,000.00        

รวมหมวดเงินอดุหนุน - 120,000.00      129,000.00       108,000.00      141,000.00        - 24.82 106,000.00      

รวมงบเงินอดุหนุน - 120,000.00      129,000.00       108,000.00      141,000.00        - 24.82 106,000.00      

รวมงานบริหารท่ัวไป - 12,554,979.86        11,100,580.00      10,500,300.00     11,878,300.00     9.82 13,045,120.00     

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป - 12,554,979.86     11,100,580.00      10,500,300.00     11,878,300.00     9.82 13,045,120.00     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  งบบุคลากร

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล - - - 238,200.00      264,200.00      10.67 292,400.00      

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - - - 241,050.00      264,200.00      10.67 292,400.00      

รวมงบบุคลากร - - - 241,050.00      264,200.00      10.67 292,400.00      

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนื่องกับการปฏบิติัราชการฯ
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รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าใช้จา่ยในการจัดท าแผนพัฒนาค่าสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชแผนด าเนินงานฯ

          72,696.60            35,718.00            71,903.00            85,134.00          100,000.00 0          100,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย - 35,718.00        71,903.00         60,000.00        100,000.00      0 100,000.00      

รวมงบด าเนินงาน - 35,718.00        71,903.00         60,000.00        100,000.00      0 100,000.00      

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ - 35,718.00        71,903.00         301,050.00      364,200.00      7.74 392,400.00      

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป - 35,718.00        71,903.00         301,050.00      364,200.00      7.74 392,400.00      

แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,314,360.00    1,408,710.00     1,694,525.50    2,065,628.33   2,290,000.00   13.23 2,593,080.00   

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 143,981.50       193,595.75       102,715.00       88,240.00        91,200.00          - 25.22 68,200.00        

เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00       67,200.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00        53.57 103,200.00       

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 285,973.50      236,461.00       300,370.00      453,196.00       506,000.00      3.04 521,400.00       

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 137,145.00        104,639.00       129,130.00       81,700.00         84,000.00         - 5.71 79,200.00        

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 2,010,605.75      2,242,990.00       2,649,720.00    3,038,400.00   10.76 3,365,080.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 19,900.00         28,500.00        10,250.00         13,600.00         30,000.00        0 30,000.00        
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รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,700.00         25,300.00        29,640.00        30,000.00        30,000.00        16.66 35,000.00        

ค่าเช่าบา้น 46,800.00        46,800.00        47,400.00         56,400.00        72,000.00        0 72,000.00        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,900.00          4,102.50           9,155.00           19,037.50         16,000.00         181.25 45,000.00        

รวมหมวดค่าตอบแทน - 133,840.50      150,000.00      131,000.00       148,000.00      22.97 182,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 8,899.00          10,499.00         33,779.00         24,800.00        10,000.00         0 10,000.00         

ค่าเบี้ยประกันภัย - - - 968.35             3,000.00          0 3,000.00          

ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี 240,999.00      - - - 40,000.00        0 40,000.00        

ค่าจา้งเหมาบริการ - - - - 10,000.00         0 10,000.00         

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 5,099.00          15,575.00         18,387.00         27,357.50         90,000.00         - 44.44 50,000.00        

โครงการอบรมระบบบัญชีคอมฯ - - 2,800.00          - 10,000.00         0 10,000.00         

โครงการประชาคมหมูบ่้านฯ คกก.จัดซื้อจัดจ้าง - - - - - 100 10,000.00         

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,649.00          14,750.00         16,780.00         17,120.00         45,000.00        0 45,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย - 40,826.00        144,000.00      153,000.00      208,000.00       - 14.42 178,000.00      
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ประมาณการ

รายการ

รายจ่ายจริง



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 73,724.55         139,160.35       75,678.90         106,665.80       130,000.00        - 46.15 70,000.00        

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว - - 2,416.00           2,245.00          3,000.00          0 3,000.00          

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,644.00           4,401.00           8,800.00          - 16,000.00         0 16,000.00         

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,202.10         35,713.00         23,426.50        19,042.20         50,000.00        0 50,000.00        

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,126.00           2,060.00          - 2,400.00          10,000.00         0 10,000.00         

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 24,197.00         29,570.00        48,117.00          49,987.00         40,000.00        10 44,000.00         

รวมหมวดค่าวัสดุ - 210,906.45       216,000.00      216,000.00      249,000.00       - 44.18 193,000.00       

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ - - - - 1,000.00           0 1,000.00           

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - 12,000.00         0 12,000.00         

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - - 5,000.00          5,000.00          13,000.00        0 13,000.00        

รวมงบด าเนินงาน - 385,572.95       515,000.00      505,000.00      618,000.00       - 8.41 566,000.00      

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ Led ขาวด า แบบ Network - - - 40,000.00         - 80.25 7,900.00          

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - - - - 42,000.00         - 71.43 12,000.00         

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต - - - - 2,800.00          114.29 6,000.00          

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - 15,000.00         15,000.00        110,200.00        - 6.99 41,900.00         

รวมงบลงทุน - - 15,000.00        15,000.00        110,200.00        - 6.99 41,900.00         

รวมงานบริหารงานคลัง - 2,396,178.70       2,772,990.00      3,169,720.00    3,766,600.00    5.48 3,972,980.00    

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป - 2,396,178.70       2,772,990.00      3,169,720.00    3,766,600.00    5.48 3,981,080.00   

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 184,950.00       220,020.00      230,400.00      255,840.00      282,800.00      4.98 296,880.00      

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 429,040.00       505,200.00      577,200.00       911,160.00        957,900.00      3.23 988,800.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 141,800.00       268,800.00      294,170.00       132,000.00       153,800.00       9.43 168,300.00       

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 994,020.00      1,096,000.00    1,100,200.00    1,394,500.00   4.26 1,453,980.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการอ านวยความสะดวกด้านการจราจรและ

อุบัติเหตุ
- 1,000.00           14,551.00         17,870.00         20,000.00        0 20,000.00        

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

โครงการประชาชนอุน่ใจด้วยบริการระบบแพทย์

ฉุกเฉินยุคใหม่ 24 ชั่วโมง

- 428.00             1,465.90           556.40             20,000.00        0 20,000.00        

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 22,760.50        164,036.00       22,393.72        18,219.00         30,000.00        33.33 40,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย - 165,464.00      70,000.00        70,000.00        70,000.00        14.29 80,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 24,910.00         6,862.00          8,900.00          11,890.00         20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุก่อสร้าง 66,081.64         20,009.55        41,528.98         5,404.57           20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 32,342.30        42,616.10         2,550.00          25,240.00        20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 79,139.30         139,778.40       147,434.00        143,525.80       150,000.00       0 150,000.00       

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย - 20,000.00        19,800.00         19,350.00         20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง - 28,750.00        23,005.00        19,350.00         30,000.00        0 30,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ - 258,016.55      260,000.00      260,000.00      260,000.00      0 260,000.00      

รวมงบด าเนินงาน - 423,480.55      330,000.00      330,000.00      330,000.00      3.03 340,000.00      

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 11,710.15          282,498.00      182,504.90       62,192.30         100,000.00       0 100,000.00       
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 391,427.08       240,000.00      240,000.00      190,000.00        - 47.37 100,000.00      

รวมงบลงทุน - 391,427.08       240,000.00      240,000.00      190,000.00         - 47.67 100,000.00      

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน - 1,808,927.63       1,666,000.00      1,670,200.00    1,914,500.00     - 1.07 1,893,980.00    

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน - 1,808,927.63       1,666,000.00      1,670,200.00    1,914,500.00     - 10.7 1,893,980.00    

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผน

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
3,500.00          - - - 20,000.00        0 20,000.00        

โครงการของศูนย์ อปพร และพฒันาศักยภาพของ อปพร. 16,500.00         3,799.00          - - 100,000.00       0 100,000.00       

โครงการใหค้วามช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนเคร่ืองกันหนาว
- - 99,875.00        99,840.00        99,000.00        0 99,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย - 21,200.00        110,000.00       209,900.00      219,000.00       0 219,000.00       

รวมงบด าเนินงาน - 21,200.00        110,000.00       209,900.00      219,000.00       0 219,000.00       

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย - 21,200.00        110,000.00       209,900.00      219,000.00       0 219,000.00       

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน - 21,200.00        110,000.00       209,900.00      219,000.00       0 219,000.00       
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 599,910.00       657,640.00       837,421.61        1,045,800.00    1,166,000.00    4.38 1,217,000.00    

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 137,805.00       140,060.00       70,345.14         67,200.00        67,500.00        0 67,500.00        

เงินประจ าต าแหน่ง - - - 67,200.00        67,500.00        0 67,500.00        

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 838,254.75       856,500.00      756,810.00       1,209,995.00    1,193,000.00    18.78 1,417,000.00     

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 558,508.00      538,500.00      436,620.00      129,483.00       144,000.00       8.33 156,000.00       

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน - 6,676,016.25     7,948,777.87     10,214,149.33   11,660,000.00  33.79 15,600,000.00  

เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก - - - - - 100 1,050,000.00    

เงนิคา่จ้างลกูจ้างประจ าและบุคลากรสนบัสนนุการสอน - 471,350.00       587,782.00       461,798.00       596,000.00      40.77 839,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆลูกจา้งประจ าและบคุลากรสนับสนุนการสอน - 56,050.00        95,200.00        38,933.00        72,000.00        33.33 96,000.00        

เงินค่าจา้งผู้ดูแลเด็ก - - - - - 100 560,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก - - - - - 100 48,000.00        

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 9,630,236.25      14,522,000.00     15,140,600.00     14,966,000.00     41.11 21,118,000.00  

รวมงบบุคลากร - 9,630,236.25      14,522,000.00     15,140,600.00     14,966,000.00     41.11 21,118,000.00  

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 1,799.00           2,399.00          599.00             2,800.00          10,000.00         0 10,000.00         

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู - - - 6,200.00          20,000.00        25 25,000.00        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,940.00         2,400.00          - 15,180.00         10,000.00         0 10,000.00         

ค่าเช่าบา้น 55,200.00        55,200.00        53,400.00        72,000.00        72,000.00        0 72,000.00        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - - 7,920.00          14,240.00         20,000.00        100 40,000.00        

รวมหมวดค่าตอบแทน - 74,999.00         111,500.00       465,000.00      132,000.00      15.92 157,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - - - 10,000.00         0 10,000.00         

ค่าจา้งเหมาบริการ 148,652.00       153,999.00       99,900.00        384,345.00       510,000.00       0 510,000.00       

ค่าเบี้ยประกัน - - 968.33             - 1,000.00           0 1,000.00           

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 51,395.00         41,478.00         128,855.00       141,521.00        150,000.00       0 150,000.00       

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 14,000.00         0 14,000.00         

โครงการส่งเสริม อปท. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น ระดับ อปท.

- - - - 50,000.00        0 50,000.00        

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 208,514.00       172,806.00       249,888.00      249,929.00      250,000.00      0 250,000.00      

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - - - - - 100 10,000.00         

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานสากลเพื่อ

สร้างพัฒนาการเด็กอย้างสมบรูณ์รอบด้าน

- - - - -

100

100,000.00       

โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาชาวบา้น

- - - - -

100

10,000.00         

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์

คา่อาหารกลางวันนกัเรียน  ศพด.บ้านพระเจ้าทองทิพย์ - - 279,999.00      298,000.00      280,000.00       - 22.56 216,000.00       

คา่จัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านพระเจ้าทองทิพย์ - - - - - 100 74,800.00         

โครงการส่งเสริม อปท.ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น ระดับสถานศึกษา ศพด.บา้นพระเจา้ทองทพิย์

- - - - 50,000.00        0 50,000.00        
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โครงการสง่เสริมการศกึษา ศพด.บ้านพระเจ้าทองทิพย์ - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ศพด.บา้นพระเจา้ทองทพิย์ - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ทอ้งถิน่ ศพด.บา้นพระ

เจา้ทองทพิย์

- - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการสอนจัดท าอาหาร ศพด.บ้านพระเจ้าทองทิพย์ - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านทุ่งฟ้าบด

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน  ศพด.บา้นทุง่ฟ้าบด - - 195,999.00       292,000.00      202,000.00       - 51.48 98,000.00        

ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บา้นทุง่ฟ้าบด - - - - - 100 34,000.00        

โครงการสง่เสริม อปท.ที่จัดท าแผนพฒันาการศกึษา

ดเีดน่ ระดบัสถานศกึษา ศพด.บ้านทุ่งฟา้บด

- - - - 50,000.00        0 50,000.00        

โครงการสง่เสริมการศกึษา ศพด.บ้านทุ่งฟา้บด - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ศพด.บา้นทุง่ฟ้าบด - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น ศพด.บ้านทุ่งฟา้บด - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการสอนจัดท าอาหาร ศพด.บา้นทุง่ฟ้าบด - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านท้องฝาย

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน  ศพด.บา้นทอ้งฝาย - - 140,000.00       213,000.00       168,000.00        - 38.69 103,000.00       

ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บา้นทอ้งฝาย - - - - - 100 49,300.00        

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสง่เสริม อปท.ที่จัดท าแผนพฒันาการศกึษา

ดเีดน่ ระดบัสถานศกึษา ศพด.บ้านท้องฝาย

- - - - 50,000.00        0 50,000.00        

โครงการส่งเสริมการศึกษา ศพด.บา้นทอ้งฝาย - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ศพด.บา้นทอ้งฝาย - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่น ศพด.บา้นทอ้ง - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการสอนจัดท าอาหาร ศพด.บ้านท้องฝาย - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านต้นแหนหลวง

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน ศพด.บา้นต้นแหนหลวง - - 213,000.00       168,000.00       196,000.00        - 27.04 143,000.00       

ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บา้นต้นแหนหลวง - - - - - 100 35,700.00        

โครงการสง่เสริม อปท.ที่จัดท าแผนพฒันาการศกึษาดเีดน่ 

ระดบัสถานศกึษา ศพด.บ้านตน้แหนหลวง

- - - - 50,000.00        0 50,000.00        

โครงการส่งเสริมการศึกษา ศพด.บา้นต้นแหนหลวง - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั ศพด.บ้านตน้แหนหลวง - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ทอ้งถิน่ ศพด.บา้นตน้

แหนหลวง

- - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           

โครงการสอนจัดท าอาหาร ศพด.บ้านตน้แหนหลวง - - - 1,000.00           1,000.00           0 1,000.00           
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โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)

ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนอนุบาล อ.1 ถึงชั้น

 ป.6 รร.เทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดฯ)

- - 2,516,000.00    2,500,000.00   2,640,000.00    - 21.21 2,080,000.00   

คา่อหารกลางวันส าหรับนกัเรียน  ม.1-ม.4 - - - - - 100 960,000.00      

ค่าส่งเสรมิศักยถาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น

ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 15,000.00         20,000.00        - 20,000.00        20,000.00        0 20,000.00        

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับระบบอนิเตอร์เน็ต ADSL และ LAN 8,000.00          8,000.00          16,800.00         16,800.00         16,800.00         0 16,800.00         

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

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

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 77,999.00         56,999.00        90,000.00        120,000.00       90,000.00        0 90,000.00        

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น

          27,000.00         300,000.00         300,000.00       1,053,000.00         750,000.00 0         750,000.00

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

โครงการส่งเสริม อปท.ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น ระดับสถานศึกษา

 -  -           20,000.00 -           50,000.00 0 50,000.00        

โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในโรงเรียน

ทอ้งถิ่น

 -            10,000.00            15,000.00            15,000.00            15,000.00 0 15,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา

เสพติดในโรงเรียนทอ้งถิ่น

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

ค่าพัฒนาเจา้หน้าที่โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา

เสพติดในโรงเรียนทอ้งถิ่น

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

สถานศึกษาดีเด่นโครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา

เสพติดในโรงเรียนทอ้งถิ่น

 -  -  -  -          100,000.00 0 100,000.00       

โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศกึษา 

อปท.

- - - - 50,000.00        0 50,000.00        

โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เดก็ปฐมวัย - - - - 50,000.00        0 50,000.00        

ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับปฐม

ศึกษา (ป.1-ป.6)

- - - - 132,000.00       8.79 143,600.00       

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

มัธยมศึกษา (ม.1-ป.3)

- - - - 171,000.00       40.53 240,300.00      

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน

ค่าจดัการเรยีนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา - - - - 229,500.00      15.55 265,200.00      

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา - - - - 630,800.00      8.13 682,100.00       

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

- - - - 675,500.00      38.34 934,500.00      

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

- - - - 193,800.00       17.65 228,000.00      

ค่าจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

- - - - 193,000.00       38.34 267,000.00      

ค่าหนังสอืเรียน

ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา - - - - 27,000.00        15.55 31,200.00         

ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา - - - - 224,404.00        - 4.53 214,242.00       

ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - - - - 159,389.00       8.49 172,927.00       

ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 64,107.00         17.65 75,420.00         

ค่าอปุกรณ์การเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา - - - - 27,000.00        15.55 31,200.00         

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา - - - - 129,480.00       8.13 140,010.00       

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - - - - 81,060.00         38.34 112,140.00        

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 23,460.00        17.65 27,600.00        
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ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา - - - - 40,500.00        15.55 46,800.00        

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา - - - - 119,520.00       8.13 129,240.00       

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - - - - 86,850.00        38.34 120,150.00       

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 25,500.00        17.65 30,000.00        

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา - - - - 58,050.00        15.55 67,080.00        

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา - - - - 159,360.00       8.13 172,320.00       

ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - - - - 169,840.00       38.34 234,960.00      

ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 48,450.00         17.65 57,000.00        

คา่สาธารณูปโภคและคา่กระแสไฟฟา้ รร.เทศบาล 1 80,000.00        110,000.00       120,000.00       120,000.00       120,000.00       0 120,000.00       

คา่สาธารณูปโภคและคา่โทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล 1 6,000.00          10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         0 10,000.00         

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

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1 - - 79,999.00        100,000.00       100,000.00       0 100,000.00       

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ           40,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00 0           50,000.00

ค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการ

ร่วมกับ อปท.ภาค/ประเทศ

          72,053.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00 0           50,000.00

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการนักเรียนคนเก่งทอ้งถิ่น 30,000.00        30,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        0 50,000.00        

โครงการค่ายวชิาการภาคฤดูร้อน 10,000.00         20,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        0 30,000.00        

โครงการเปดิโลกวชิาการ 30,000.00        20,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        0 30,000.00        

โครงการแขง่ขนักฬีาสภีายในโรงเรียน 10,000.00         20,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        0 30,000.00        

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ - - - - 30,000.00        0 30,000.00        

โครงการกีฬากลุ่มจตุรมิตร - - - 30,000.00        30,000.00        0 30,000.00        

โครงการจัดกิจกรรมวนัพ่อแหง่ชาติ - - - 25,000.00        25,000.00        0 25,000.00        

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง - - - - 100,000.00       0 100,000.00       

โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบวงจร

- - - - - 100 300,000.00      

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,989.00          - - 1,930.00           30,000.00        0 30,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย - 3,965,307.00   6,721,800.00    7,147,800.00    11,699,370.00      3.43 12,100,589.00     

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 99,466.60        265,203.00      203,491.00       184,518.00       160,000.00       0 160,000.00       

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 24,169.00         56,000.00        35,036.00        - 20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 25,967.00        39,396.00        36,395.00        24,502.00        25,000.00        0 25,000.00        

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง - 18,500.00         - - 5,000.00          0 5,000.00          
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ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 45,346.90         34,299.50        31,524.90         27,579.70         40,000.00        0 40,000.00        

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 22,890.00        24,740.00         29,300.00        29,950.00        30,000.00        0 30,000.00        

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,742.00         17,560.00         9,110.00           14,730.00         20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุก่อสร้าง 14,753.00         75,379.00         20,967.30        49,119.00         21,000.00         0 21,000.00         

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 3,252.82          - 3,021.20           2,915.55           20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุการเกษตร 9,995.00          9,999.00          6,995.00          9,990.00          10,000.00         0 10,000.00         

ค่าวสัดุกีฬา 83,050.00        - 89,235.00        94,980.00        95,000.00        0 95,000.00        

ค่าอาหารเสริม (นม)

คา่อาหารเสริม(นม)นกัเรียน ศพด.บ้านพระเจ้าทองทิพย์ - - 76,428.20         75,324.84         104,000.00        - 18.27 85,000.00        

ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียน ศพด.บา้นทุง่ฟ้าบด - - 64,183.05         54,974.69         75,000.00         - 48 39,000.00        

ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียน ศพด.บา้นทอ้งฝาย - - 40,216.75         40,540.25         62,000.00         - 51.22 41,000.00         

ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียน ศพด.บา้นต้นแหนหลวง - - 48,096.35        52,568.95        73,000.00         - 23.29 56,000.00        

ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบา้นทุง่เสี้ยว 334,851.22       298,049.30      289,176.50       260,558.00      236,000.00      43.22 338,000.00      

ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนวดัทอ้งฝาย 133,126.08       114,151.14         100,857.56       77,622.80         71,000.00         32.39 94,000.00        

ค่าอาหารเสริม(นม)รร.เทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดฯ) 699,411.01        765,494.92       812,551.79       814,383.40       900,000.00      10.77 997,000.00      

รวมหมวดค่าวัสดุ - 1,980,997.50       1,969,580.00       2,108,500.00   1,967,000.00    6.56 2,096,000.00   

รวมงบด าเนินงาน - 6,021,304.50       8,802,880.00      9,721,300.00    13,798,370.00     4.02 14,353,589.00 

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ - - - - - 100 16,000.00         

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวดีีโอ - - - - 40,000.00         - 25 30,000.00        

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 84,258.00        20,000.00        20,000.00        40,000.00        15 46,000.00        

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 242,000.00      

ค่าก่อสร้างร้ัวลวดตาข่าย ศพด.โรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 100,000.00       

รวมหมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - - - - - 100 342,000.00      

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

คา่ตดิตัง้ระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 300,000.00      

ทาสีร้ัวโรงเรียนเดิม โรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 200,000.00      

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าปรับปรุงอาคาร ปก.1 โรงเรียนเทศบาล 1 - - - - - 100 200,000.00      

รวมหมวดค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง - - - 320,000.00      - 100 700,000.00      

รวมงบลงทุน - 183,959.00       320,000.00      320,000.00      340,000.00      220 1,088,000.00   

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน รร.ทุง่เสี้ยว ตามโครงการอาหารกลางวนั 549,000.00      462,800.00      640,000.00      620,000.00      495,000.00      42.22 704,000.00       

อุดหนุน รร.วดัทอ้งฝายตามโครงการอาหารกลางวนั 184,600.00       50,000.00        280,000.00      188,000.00       148,000.00       32.43 196,000.00       

อุดหนุน รร.บา้นม่วงพี่น้องตามโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวนั

40,000.00        40,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        0 30,000.00        

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

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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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 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

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
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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 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

- - - - - 100            10,000.00

รวมหมวดเงินอดุหนุน - 1,316,000.00    1,821,000.00    1,260,000.00      1,083,000.00      14.50 1,240,000.00       

รวมงบเงินอดุหนุน - 1,316,000.00    1,821,000.00    1,260,000.00      1,083,000.00      14.50 1,240,000.00       

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา - 17,151,499.75      25,465,880.00    26,441,900.00     30,187,370.00     25.22 37,799,589.00     

รวมแผนงานการศึกษา - 17,151,499.75      25,465,880.00    26,441,900.00     30,187,370.00     25.22 37,799,589.00     
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แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 951,277.00       1,010,096.00    1,190,694.19     1,291,481.41      1,567,000.00    9.68 1,718,640.00     

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 73,852.00        150,660.00       29,070.00        67,200.00        67,200.00        0 67,200.00        

เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00       67,200.00        134,400.00       67,200.00        67,200.00        26.79 85,200.00        

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 160,482.00       166,740.00       176,520.00       201,660.00       223,500.00      5.18 235,080.00      

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 944,445.75       872,520.00      944,480.00       1,727,160.00     1,922,000.00    1.94 1,959,360.00    

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 471,914.00        423,480.00       430,710.00       264,000.00      276,000.00      0 276,000.00      

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 2,690,696.00    3,161,780.00    3,481,200.00   4,122,900.00    5.30 4,341,480.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ฯ

1. คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กเ่ทศบาล - - - - 15,000.00         0 15,000.00         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 123,999.00       71,299.00         139,299.00       148,700.00       200,000.00      0 200,000.00      

ค่าเช่าบา้น - - - - 36,000.00        0 36,000.00        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,999.00        30,000.00        55,655.00        40,045.00         30,000.00        0 30,000.00        

รวมหมวดค่าตอบแทน - 111,300.00       95,000.00        145,000.00      281,000.00      0 281,000.00      

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ - 4,000.00          1,785.00           - 10,000.00         0 10,000.00         

ค่าจา้งเหมาบริการ 1,181,252.00     3,813,335.80     2,924,159.50    3,219,089.00    3,200,000.00   0 3,200,000.00   

ค่าเบี้ยประกัน - - 16,450.00         22,039.52        30,000.00        0 30,000.00        

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 8,679.00          999.00             4,290.00          4,960.00          8,000.00          6.25 8,500.00          

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 19,786.00         4,200.00          45,862.65        43,256.00        60,000.00        0 60,000.00        

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อการจัดการอย่าง

เหมาะสม

- - 392,040.00      336,600.00      500,000.00       - 20 400,000.00      

โครงการอาหารปลอดภัย - - - 22,562.00        20,000.00        150 50,000.00        

โครงการหน้าบา้นน่ามอง - - - 40,246.00         21,000.00          - 52.38 10,000.00         

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับ้า - - - - 10,000.00         0 10,000.00         

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - - - - 40,000.00        0 40,000.00        

ค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

- - - - 15,000.00         0 15,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ - - - - - 100 20,000.00        

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้หวดันก - - - - - 100 10,000.00         

โครงการอบรมแกนน าเยาวชนอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม - - - - - 100 20,000.00        

โครงการจัดท าปุย๋หมักและน้ าหมักชีวภาพ - - - 198,900.00       - 100 70,000.00        

โครงการอบรมการจัดการน้ าเสียในชุมชน - - - - - 100 10,000.00         

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 39,465.20        21,914.83         28,118.20         64,528.70         50,000.00        0 50,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,389,823.43       5,020,000.00   4,310,000.00   4,464,000.00    - 10.09 4,013,500.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 79,535.00        556,235.00      54,500.00        52,090.00        70,000.00        0 70,000.00        

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 89,280.00        1,599.00           45,930.00        9,450.00          70,000.00        0 70,000.00        

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 292,092.20      201,525.80       320,527.60      284,303.90      300,000.00      0 300,000.00      

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 83,830.44         64,770.38         81,678.53         37,465.50         100,000.00       0 100,000.00       

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 17,382.00         6,540.00          13,286.00         11,590.00         20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 21,870.00         8,180.00           43,100.00         21,900.00         25,000.00        0 25,000.00        

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 21,040.00         41,389.00         4,735.00           2,800.00          25,000.00        0 25,000.00        

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวสัดุก่อสร้าง - 88,409.50        15,906.00         35,165.00         40,000.00        0 40,000.00        

ค่าวสัดุการเกษตร - - 2,245.83          11,870.00         20,000.00        0 20,000.00        

ค่าวสัดุอืน่ๆ 18,930.43         - 15,616.00         - 20,000.00        60 32,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ - 1,012,144.68        724,000.00         780,000.00      720,000.00       - 2.50 702,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 147,395.78        178,751.34        196,576.71        219,076.16       250,000.00      0 250,000.00      

ค่าน้ าประปา 27,270.00         31,746.00         27,070.00         32,243.00        50,000.00        0 50,000.00        

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค - 210,497.34       260,000.00      260,000.00      300,000.00      0 300,000.00      

รวมงบด าเนินงาน - 5,723,765.45      6,099,000.00      5,595,000.00      5,765,000.00    - 8.13 5,296,500.00   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โต๊ะส านักงาน - - - - - 100 4,500.00          

เก้าอี้ส านักงาน - - - - - 100 4,200.00          

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน - - - - 16,000.00         0 16,000.00         

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - - - - 4,300.00          83.72 7,900.00          

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 169,290.60       407,000.00      145,000.00      4,300.00          658.14 32,600.00        

ประมาณการ

รายการ

รายจ่ายจริง
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หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงและบ ารุงรักษาบอ่ฝังกลบขยะมูลฝอย - 37,200.00        - 80,000.00        80,000.00         - 37.50 50,000.00        

และระบบสิ่งแวดล้อม

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - 37,200.00        80,000.00        80,000.00        80,000.00         - 37.50 50,000.00        

รวมงบลงทุน - 206,490.60      487,000.00      225,000.00      217,000.00       - 61.93 82,600.00        

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข - 8,760,952.05    8,846,000.00   9,411,200.00    10,209,900.00     - 4.79 9,720,580.00   

รวมแผนงานสาธารณสุข - 8,760,952.05    8,846,000.00   9,411,200.00    10,209,900.00      - 4.79 9,720,580.00   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล - - - 256,860.00      286,100.00       11.04 317,700.00       

รวมงบบุคลากร - - - 258,980.00      286,100.00      11.04 317,700.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการวันครอบครัว รดน้ าด าหวัผู้สงูอายุ 97,745.00         128,420.00       76,364.00         97,037.70         100,000.00       0 100,000.00       
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงวยั สุขกาย สุขใจ 26,800.00        38,910.00         30,985.00        68,310.00         70,000.00        0 70,000.00        

โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด - - - 4,600.00          20,000.00        0 20,000.00        

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ - - - 29,345.00        80,000.00        0 80,000.00        

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรฯ - - - 19,632.00         50,000.00        0 50,000.00        

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม

สตรี/แม่บา้นเทศบาลต าบลบา้นกลาง

- - - 281,621.00       - 100 350,000.00      

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- - - - - 100 50,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย - 280,735.00      340,000.00      540,000.00      320,000.00      125.8 722,560.00      

รวมงบด าเนินงาน - 280,735.00      340,000.00      540,000.00      320,000.00      125.8 720,000.00      

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - 280,735.00      340,000.00      798,980.00      606,100.00      71.63 1,037,700.00   

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - 280,735.00      340,000.00      798,980.00      606,100.00      71.63 1,037,700.00   

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการคืนความสุขใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลบา้นกลาง

270,922.00      401,025.00       - 226,315.00       200,000.00      0 200,000.00      

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ าเภอ

สันปา่ตอง

         105,831.00          103,846.00            92,121.00          199,035.00          100,000.00 0          100,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย - 504,871.00      595,000.00      540,000.00      300,000.00      0 300,000.00      

รวมงบด าเนินงาน - 504,871.00      595,000.00      540,000.00      300,000.00      0 300,000.00      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - 504,871.00      595,000.00      540,000.00      300,000.00      0 300,000.00      

งานกีฬาและนันทนาการ - 504,871.00      595,000.00      540,000.00      300,000.00      0 300,000.00      
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการท าบุญตักบาตรวนัขึ้นปใีหม่ - - 3,080.00          2,300.00          5,000.00          0 5,000.00          

โครงการจัดงานวนัลอยกระทง - - - 216,811.00        300,000.00      0 300,000.00      

รวมหมวดค่าใช้สอย - 54,950.00        120,000.00      405,000.00      305,000.00      0 305,000.00      

รวมงบด าเนินงาน - 54,950.00        120,000.00      405,000.00      305,000.00      0 305,000.00      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - 54,950.00        120,000.00      405,000.00      305,000.00      0 305,000.00      

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ - 54,950.00        120,000.00      405,000.00      305,000.00      0 305,000.00      

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,291,940.00    1,062,050.00    1,172,992.14     1,244,135.00     1,384,000.00    21.39 1,680,000.00    

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 47,010.00         149,054.50       41,134.19          92,317.00         86,000.00         - 1.18 85,000.00        

เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00       67,200.00        134,400.00       67,200.00        68,000.00        0 68,000.00        

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 176,520.00       186,960.00       197,940.00       216,420.00       240,000.00      7.92 259,000.00      

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,100,304.25        1,214,410.50       1,215,435.48      1,732,320.00    1,960,000.00    6.12 2,080,000.00   

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 514,053.50       561,585.00       501,503.87       264,000.00      302,000.00      5.96 320,000.00      

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) - 3,241,260.00    3,542,000.00   3,853,440.00   4,040,000.00   11.19 4,492,000.00   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.

1.  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กเ่ทศบาล 3,100.00           775.00              2,193.00           2,090.00          4,000.00          0 4,000.00          

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,200.00        26,640.00        31,700.00         39,240.00        40,000.00        0 40,000.00        

ค่าเช่าบา้น 107,400.00       111,000.00        111,000.00        84,000.00        123,000.00        - 26.83 90,000.00        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,619.00         40,212.00         39,043.00        36,574.50         40,000.00        0 40,000.00        

รวมหมวดค่าตอบแทน - 193,075.00       217,000.00      204,000.00      207,000.00       - 15.94 174,000.00      
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รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าเบี้ยประกัน - - 5,385.42          4,655.57           10,000.00         0 10,000.00         

ค่าจา้งเหมาบริการ 298,962.50      217,240.00       247,720.00       206,360.00      350,000.00       - 20 280,000.00      

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 24,596.00        13,318.00         235,718.20       76,508.00        30,000.00        33.33 40,000.00        

โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบล

บา้นกลาง

- - - 10,200.00         45,000.00         - 40 27,000.00        

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 62,565.50        62,276.02        54,410.20         98,326.54        60,000.00        166.66 160,000.00       

รวมหมวดค่าใช้สอย - 297,334.02       473,500.00      517,000.00      505,000.00      2.38 517,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,626.00         25,462.40         30,047.35         35,947.50         60,000.00        0 60,000.00        

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 265,003.10       237,979.60       237,955.50      273,772.40       400,000.00      0 400,000.00      

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ - 1,296.00           2,150.00           - 4,000.00          0 4,000.00          

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว - - - 11,663.45         25,000.00        0 25,000.00        

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,440.00         12,340.00         11,080.00         13,674.00         15,000.00         0 15,000.00         

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 17,780.00         26,400.00        28,681.74         26,010.00         30,000.00        0 30,000.00        

ค่าวสัดุก่อสร้าง 559,062.15       1,129,649.63      1,277,832.92      1,166,448.11      820,000.00       - 48.78 420,000.00      

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 237,638.00      258,424.00       263,623.00      234,435.00       700,000.00        - 71.43 200,000.00      

ค่าวสัดุการเกษตร 39,866.25        145,664.00       49,746.00         43,477.64         50,000.00        0 50,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ - 1,870,869.63       2,306,000.00      2,125,000.00    2,154,000.00    - 44.10 1,204,000.00   

รวมงบด าเนินงาน - 2,361,278.65      2,996,500.00      2,846,000.00   2,866,000.00    - 33.88 1,895,000.00   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอี้ - - - - - 100 2,000.00          

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส านักงาน - - - - - 100 58,000.00        

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 247,209.70       339,067.15       171,785.65        200,000.00      250,000.00      - 40 150,000.00       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - 457,470.65      324,000.00      225,000.00      333,500.00       - 37.03 210,000.00      

รวมงบลงทุน - 457,470.65      324,000.00      225,000.00      333,500.00       - 37.03 210,000.00      

รายการ

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งสายบา้น

นายหล้าถึงสะพานกลางหมู่บา้น

- - - - - 100          165,000.00

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสายหน้าวดั

ทุง่แปง้

- - - - - 100          167,000.00

รวมงบเงินอดุหนุน - - - - - 100         332,000.00

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - 6,437,324.47       6,862,500.00      6,624,440.00   7,239,500.00    - 4.29 6,929,000.00    

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - 6,437,324.47       6,862,500.00      6,624,440.00   7,239,500.00    - 4.29 6,929,000.00    

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

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซ.3 บา้น

หนองแทน่

- - - - - 100 530,000.00      

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซ.3 ไป ซ.4  

บา้นหนองแทน่

- - - - - 100 1,079,000.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง

วดัถึงทา้วโลกา

- - - - - 100 1,050,000.00    

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ซ.8           

บา้นต้นกอก

- - - - - 100 295,000.00      

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายคันคลอง ซ.4 

(ถนนใส้ไก่)

- - - - - 100 530,000.00      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก

ต่อจากจุดเดิมหลังวดัปา่สัก

- - - - - 100 530,000.00      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.3 บา้น

ต้นแหนหลวง

- - - - - 100 260,000.00      
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.15 

บา้นต้นแหนหลวง

- - - - - 100 411,000.00       

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ถนนสาย

ชลประทานเข้าหมู่บา้นพระบาทย้ังหวดี

- - - - - 100 530,000.00      

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บา้นต้นกอก - - - - - 100 235,000.00      

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ปา่ช้าบา้น

ทอ้งฝาย

- - - - - 100 1,127,900.00    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้นทุง่แปง้ - - - - - 100 41,000.00         

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บา้นม่วงพี่น้อง - - - - - 100 530,000.00      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บา้นพระเจา้

สององค์

- - - - - 100 530,000.00      

โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนทอ่ประปา

หมู่บา้นทุง่หลุก

- - - - - 100 530,000.00      

โครงการเจาะบอ่บาดาลบา้นทุง่ฟ้าบด 100 525,000.00      

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - 6,935,936.91    7,858,500.00   8,035,400.00   8,559,000.00      2.04 8,733,900.00      

รวมงบลงทุน - 6,935,936.91    7,858,500.00   8,035,400.00   8,559,000.00      2.04 8,733,900.00      

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - 6,935,936.91    7,858,500.00   8,035,400.00   8,559,000.00      2.04 8,733,900.00      

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - 6,935,936.91    7,858,500.00   8,035,400.00   8,559,000.00      2.04 8,733,900.00      
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 % 2560

แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้พระราชด าริ - - 27,820.00        17,865.00         40,000.00         - 25 30,000.00        

โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ฯ 89,629.00        1,199.00           11,900.00         4,550.00          50,000.00        0 50,000.00        

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาล

 -  -  -  -             5,000.00 0             5,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย - 1,200.00          85,000.00        85,000.00        95,000.00         - 10.53 85,000.00        

รวมงบด าเนินงาน - 1,200.00          85,000.00        85,000.00        95,000.00         - 10.53 85,000.00        

รวมงานส่งเสริมการเกษตร - 1,200.00          85,000.00        85,000.00        95,000.00         - 10.53 85,000.00        

รวมแผนงานส่งเสริมการเกษตร - 1,200.00          85,000.00        85,000.00        95,000.00         - 10.53 85,000.00        

รวมทุกแผนงาน 49,324,395.99       63,536,153.75        73,391,138.00       74,876,996.00     82,663,472.00    34.29 111,010,386.00    

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  111,010,386  จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงนิ 

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง           รวมทั้งสิ้น      26,568,037   

บาท 
 

งบกลาง            รวม      26,568,037   

บาท 
 

รายจ่ายงบกลาง           รวม       25,545,177   

บาท 
 

ค่าช าระหนี้เงนิต้น           ตั้งไว้       3,051,966   บาท 

1.  ค่าช าระเงินกู้ส านักงานเงนิทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       ตั้งไว้       2,181,966   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช าระเงินต้นเงินกู้ของส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   
 

2.  ค่าช าระเงินกู้ส านักงานกองทุนเพื่อพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน   ตั้งไว้         870,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช าระเงินต้นเงินกู้ของส านักงานกองทุนเพื่อพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน (สพม.)   
 

ค่าช าระดอกเบีย้           ตั้งไว้           419,712   บาท 

1.  ค่าช าระดอกเบีย้เงนิกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       ตั้งไว้          358,917   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช าระดอกเบีย้เงนิกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  
 

2.  ค่าช าระดอกเบีย้เงนิกู้กองทุนพัฒนาเมอืงในภูมิภาคธนาคารออมสิน     ตั้งไว้           60,795   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช าระดอกเบีย้เงนิกู้กองทุนพัฒนาเมอืงในภูมภิาคธนาคารออมสิน (สพม.)  
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          ตั้งไว้         522,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา       ตั้งไว้         300,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิช่วยเหลือกิจการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปาเทศบาลฯ 
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เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ           ตั้งไว้   16,106,400   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

เบีย้ยังชีพผู้พิการ           ตั้งไว้    3,820,800   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพผูพ้ิการในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์          ตั้งไว้         390,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ยังชีพผูป้่วยติดเชือ้เอดส์ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง   
 

เงินส ารองจ่าย            ตั้งไว้         400,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหนา้  เช่น อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  สาธารณภัย  และ

ตามนโยบายของจังหวัด  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว 667 ลง

วันที่  12  มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที่ มท  0808.2/ว 4224  ลงวันที่  

10  ตุลาคม  2554 
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน           ตั้งไว้         524,299   บาท 

1.  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย        ตั้งไว้           77,999   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามขอ้บังคับของสมาคม  ส.ท.ท.  
 

2.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ที่เทศบาลฯ     ตั้งไว้          240,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่เทศบาลฯ (ส.ป.ส.ช.) ซึ่งต้องใช้

จา่ยตามระเบียบของกองทุนฯ โดยแต่ละหมูบ่้านจะเสนอโครงการและระบุกิจกรรมไว้ในโครงการ   
 

3.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)       ตั้งไว้          149,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0809.4/ว 1136  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2557 
 

4.  เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของลูกจา้งประจ าที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.)  

    ตั้งไว้             7,300   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพของลูกจา้งประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.)  

ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดว่นที่สุด  ที่  มท 0809.4/ว 1136  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2557 
 

5.  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                   ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สุด  ที่  มท  0891.4/ ว 2502  ลงวันที่  20  สงิหาคม  2553 
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เงินช่วยพิเศษ            ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืค่าท าศพใหแ้ก่บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

รายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ          รวม        1,022,860   

บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ/บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)      ตั้งไว้         955,360   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ/บ านาญให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยค านวณจากร้อย

ละ  2  ของงบประมาณรายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว 

1264  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557 
 

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น      ตั้งไว้           67,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้แก่ผูร้ับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบรหิารทั่วไป          รวมทั้งสิ้น       13,045,120   

บาท 
 

งบบุคลากร           รวม        8,784,220   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)         รวม       2,850,000   บาท 
 

เงินเดอืนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี        ตั้งไว้         726,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  ส านักปลัดฯ  
 

เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี     ตั้งไว้          180,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลัดฯ 
 

เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี      ตั้งไว้         180,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  ส านักปลัดฯ   
 

เงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี       ตั้งไว้        208,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ส านักปลัดฯ   
 

เงินคา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลฯ     ตั้งไว้       1,556,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล  ส านักปลัดฯ   
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        5,934,220   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล          ตั้งไว้       4,180,320   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิเดือนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลฯ 

จ านวน  11  ราย  ส านักปลัดฯ   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล         ตั้งไว้         222,300   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  4  ราย  ส านักปลัดฯ   
 

เงินประจ าต าแหน่ง           ตั้งไว้          254,400   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล  และหัวหน้า

ฝา่ย  จ านวน  5  ราย  ส านักปลัดฯ  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          ตั้งไว้       1,139,800   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป  ส านักปลัดฯ 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง          ตั้งไว้          137,400   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแ้ก่พนักงานจา้ง  ส านัก

ปลัดฯ   
 

งบด าเนินงาน           รวม        4,110,000   บาท 
 

ค่าตอบแทน           รวม        1,225,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้     830,000   บาท 
 

1.เงินคา่ตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล      ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  เช่น  เจา้หนา้ที่ต ารวจ  คณะกรรมการ

ต่างๆ ที่มีค่าตอบแทนได้ตามระเบียบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
 

2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ        ตั้งไว้         800,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  พนักงานจ้าง  

และบุคลากรถ่ายโอน  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  หนา้ที่   

90  ข้อที่  7   
 

ค่าเบีย้ประชุม            ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบีย้ประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการตา่งๆ  ที่มี

สิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        ตั้งไว้          50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จา่ยในการตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน  พนักงานจ้าง  ส านัก

ปลัดฯ   
 

ค่าเชา่บ้าน              ตั้งไว้        255,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ส านักปลัดฯ   
 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร          ตั้งไว้           80,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิช่วยเหลือเกี่ยวกับการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ส านักปลัดฯ 
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ค่าใช้สอย            รวม       1,425,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร        ตั้งไว ้        195,000   บาท 
 

ค่าจา้งเหมาบริการ           ตั้งไว้         175,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  จ้างท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้แก่เทศบาลฯ เช่น  ค่าจ้างคนงานท าความ

สะอาดอาคาร  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าบริการก าจัดปลวก  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
 

ค่าเบีย้ประกัน            ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบีย้ประกันภัย  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง  ส านักปลัดฯ 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี          ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินคดีต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าจา้งทนายความฟ้องคดี  ค่าชดใช้ตามค า

พิพากษา  ส านักปลัดฯ  
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว้          160,000   บาท 
 

ค่ารับรอง            ตั้งไว้           80,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองการประชุมสภาเทศบาล  การประชุมคณะกรรมการตา่งๆ  การรับรองคณะ

บุคคลต่างๆ  ที่มาทัศนศกึษาดูงานเทศบาลฯ  และการรับรองตา่งๆ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  
 

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  วัฒนธรรมประเพณี  และพิธีทางศาสนา      ตั้งไว้           80,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  วัฒนธรรมประเพณี  และพิธีทางศาสนา  และการจัดงานต่างๆ  ส านัก

ปลัดฯ 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้     930,000   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง           ตั้งไว้      300,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ  โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ  

อุปกรณ์  ค่าบัตรเลือกตั้ง  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  93  ข้อที่  9  สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.2   
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         ตั้งไว้         250,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเดินทางไปราชการ  เชน่  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอด

รถ ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการ

เดินทางไปราชการ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  89  ขอ้ที่  5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

โครงการจัดงานวันเทศบาล          ตั้งไว้          30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าสังฆทาน  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  88  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

ค่าจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา      ตั้งไว้             5,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเชา้ดอกไม้  พวงมาลา  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  92  ข้อที่  6 
 

โครงการฝกึอบรม สัมมนา และทัศนศกึษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ 

และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ตั้งไว้         200,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงฝกึอบรม  สัมมนา  และทัศนศกึษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล  ผูน้ าชุมชนกลุ่มต่างๆ  และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560    

เชน่  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลีย้ง  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  89  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1  
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์     ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการ

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0214/ว 1344  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2557  หนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 935  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2557  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0310.4/ว 2128  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  85  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1   

 

โครงการวันท้องถิ่นไทย           ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  เชน่  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน

วิทยากร  ค่าสังฆทาน  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)ของเทศบาลฯ  หน้าที่  89  

ข้อที่  6สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.2 

 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่          ตั้งไว้           65,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  เชน่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  97  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.3 
 

โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง        ตั้งไว้         10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ดว่นมาก  ที่  มท  0804.5/ 5363    ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  97  ข้อที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
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โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ      ตั้งไว้          20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพื่อให้ความรูแ้ก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เกี่ยวกับการบังคับ 

ใช้กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในชีวติประจ าวัน  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  99  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         ตั้งไว้         140,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน         ตั้งไว้         140,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    เช่น  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์เสียงตามสาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5 กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ            รวม          600,000   บาท 
 

ค่าวัสดุส านักงาน           ตั้งไว้         340,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  หนังสอื  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ       

สมุดบัญช ี แบบพิมพ์ตา่งๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ   
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว           ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  หม้อ  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก  สบู่  แปรง   

ไม้กวาด  ผา้ปูโต๊ะ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ   
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง            ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา้  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ  
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น          ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เชน่  แก๊สหุงตม้  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๊าส  ฯลฯ  และ

การซ่อมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ   
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ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่          ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  พูก่ัน  สี  ฟิลม์  เมมโมรี่การ์ด  แผ่น

ซีด ี รูปจากการล้างอัดขยาย  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           ตั้งไว้           60,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแป้งอักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ 
 

ค่าสาธารณูปโภค          รวม          860,000   บาท 
 

ค่าไฟฟ้า            ตั้งไว้         600,000   บาท                                                                                                                                                                                                                            

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณส านักงานเทศบาลฯ  ส านักปลัดฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ   
 

ค่าบริการโทรศัพท์           ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการรายเดือนโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลฯ  ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เทศบาลฯ  

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใชบ้ริการต่างๆ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
 

ค่าบริการไปรษณีย์           ตั้งไว้           60,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเชา่ตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ  ส านัก

ปลัดฯ 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         ตั้งไว้          160,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ระบบอินเตอรเ์น็ต  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
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งบลงทุน           รวม            44,900   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์           รวม            44,900   บาท 
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์          ตั้งไว้           44,900   บาท 
 

คอมพิวเตอร์ส านักงาน           ตั้งไว้            16,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน  ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18.5  นิว้  จ านวน  1  

เครือ่ง  ซึ่งมีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2  CORE)  มีหน่วยความจ าหลัก  ชนิด  

DDR3  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (HARD DISK)  ชนิด  SATA  หรอืดีกว่า  

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  มีแป้นพมิพ์และเม้าส์  จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2559  ล าดับที่  7  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่ 93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

เครื่องพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ (Inkjet)         ตั้งไว้             7,900   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ใน

งานส านักงาน  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น  Printer  Copier  Scanner  และ  Fax  ภายในเครื่อง

เดียวกัน  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  4,800×1,200  dpi  หรอื  

1,200×4,800  dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  หรอื  15  ภาพต่อนาที  มี

ความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  หรอื  10  ภาพต่อนาที  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  

A4  (ขาวด า-สี)  ได้  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  สามารถใช้งานผ่านเครอืขายไร้สาย   

(Wi-fi)  ได้  จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม  

2559  ล าดับที่  47  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5   

กลยุทธ์ที่  5.4 
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คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต              ตั้งไว้            21,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในงานส านักงาน  ซึ่งมีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  3  แกนหลัก  ที่มคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า  1.5  GHz  มี

หนว่ยความจ าหลัก  (RAM)  ที่มขีนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  32  GB  หรอื  ใน

กรณีที่ผลิตภัณฑใ์ช้ระบบปฏิบัติการ  iOS  ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  16  GB  มีหน้าจอสัมผัสแบบ  TFT  หรอื  

IPS  หรอื  PLS  หรอื  SUPER  AMOLED  ขนาดหน้าจอไม่นอ้ยกว่า  9.7  นิว้  และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า  

2,048×1,536  Pixel  มีอุปกรณ์เชื่อมตอ่ระบบ  3G  หรอืดีกว่า  แบบติดตัง้ภายในตัวเครื่อง  กล้องหนา้ความ

ละเอียดไม่นอ้ยกว่า  1.2  Megapixel  กล้องหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า  8  จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2559  โดยถือตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

งบเงินอุดหนุน                 รวม           106,000   บาท
  

เงนิอุดหนุน           รวม           106,000   บาท 
  

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น       ตั้งไว้           32,000   บาท 
 

อุดหนุนโครงการศูนย์ขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศของอ าเภอสันป่าตอง     ตั้งไว้           32,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแมก่๊าตามโครงการศูนย์ข้อมูลขา่วสารและ

สารสนเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ าเภอสันป่าตอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักปลัดฯ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  96  ข้อที่  19  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.2 
 

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ           ตั้งไว้           64,000   บาท
  

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี        ตั้งไว้             7,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิ

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  57  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

5  กลยุทธ์ที่  5.2 
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชยีงใหม่   ตั้งไว้           27,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม

ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่  ประจ าปีงบประมาณ  2560  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  53  ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด

เชยีงใหม่                 ตั้งไว้             5,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม่ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ

จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชยีงใหม่  ประจ าปี  2560  ส านักปลัดฯ  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  52  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1 กลยุทธ์ที่  1.3 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาว  และงาน  OTOP ของดเีมือง

เชยีงใหม่                 ตั้งไว้              5,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม่ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ

จ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาว  และงาน  OTOP ของดเีมืองเชียงใหม่  ประจ าปี  2560  ส านักปลัดฯ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  52  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง     ตั้งไว้            20,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตองตามโครงการจัดงานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง  

ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  51  ข้อที่  3  สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
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เงนิอุดหนุนเอกชน          ตั้งไว้           10,000   บาท 
 

อุดหนุนโครงการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม 

          ตั้งไว้              5,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตอง  ตามโครงการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น  สร้างภูมิคุม้กันสังคมในมิตวิัฒนธรรม  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  58  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนโครงการงานสืบสานชาติพันธ์  ต านานศลิป์  ถิ่นสันป่าตอง  ตั้งไว้              5,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตอง  ตามโครงการสืบสานชาตพิันธ์  ต านานศลิป ์ 

ถิ่นสันป่าตอง  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที ่ 

58  ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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แผนงานบริหารทั่วไป 
 

งานวางแผนสถติิและวิชาการ      รวม          392,400   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม          292,400   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม          292,400   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว้          292,400   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์  ก.ท.จ.  ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ  

จ านวน 1 ราย  ส านักปลัดฯ 
 

งบด าเนินงาน        รวม           100,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม           100,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้    100,000   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา  ค่าสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ตั้งไว้           100,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดประชุมหรืออบรมการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐาน  การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  การ

ประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  

ส านักปลัดฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  

2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  98  ข้อที่  3  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.3 
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แผนงานบริหารทั่วไป 
 

งานบรหิารงานคลัง        รวม       3,981,080   บาท 
 

งบบุคลากร         รวม      3,365,080   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)           รวม       3,365,080   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว้      2,593,080   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ 

จ านวน  9  ราย  กองคลัง   
 

เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว้           68,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ  หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ  จ านวน  2  ราย  กองคลัง  
 

เงินประจ าต าแหน่ง          ตั้งไว้          103,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกอง  และหัวหนา้ฝา่ย  จ านวน  2  ราย  กองคลัง  
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้          521,400   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป  จ านวน  4  ราย

กองคลัง 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง       ตั้งไว้           79,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงนิเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงนิเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  กองคลัง  
 

งบด าเนินงาน               รวม          566,000   บาท 
 

ค่าตอบแทน             รวม           182,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งไว้     30,000   บาท 
 

1.  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง     ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรอืการจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้าง  กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 

3652ลงวันที่  17  พฤศจกิายน  2553 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้           35,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน  พนักงานจา้ง  กองคลัง 
 

ค่าเชา่บ้าน           ตั้งไว้           72,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านใหแ้ก่พนักงานเทศบาล  กองคลัง  
 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร       ตั้งไว้           45,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  กองคลัง   
 

ค่าใช้สอย        รวม           178,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ      ตั้งไว้           63,000   บาท 
 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ        ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองคลัง   
 

ค่าเบีย้ประกันภัย        ตั้งไว้             3,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าเบีย้ประกันภัย  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง  กองคลัง 
 

ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี       ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  กองคลัง   
 

ค่าจา้งเหมาบริการ        ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  จา้งท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน่  ค่าจ้างคนงานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ กองคลัง 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้     70,000   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เชน่  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป

ราชการ  กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  89  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

5  กลยุทธ์ที่  5.1   
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โครงการอบรมระบบบัญชคีอมพิวเตอร์      ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลต าบล

บ้านกลาง  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ฯลฯ  กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  90  ข้อที่  8  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

5  กลยุทธ์ที่  5.1   
 

โครงการอบรมประชาคมหมู่บ้านฯ  เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งไว้          10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมประชาคมหมู่บ้านฯ  เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้งของ

เทศบาลฯ  เชน่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ฯลฯ  กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  98  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

5  กลยุทธ์ที่  5.1   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            ตั้งไว้           45,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว้           45,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ

พัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ          รวม          193,000   บาท 
 

ค่าวัสดุส านักงาน        ตั้งไว้           70,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  หนังสอื  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ       

สมุดบัญช ี แบบพิมพ์ตา่งๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองคลัง 
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        ตั้งไว้             3,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  หมอ้  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก  สบู่  แปรง  

ไม้กวาด  ผา้ปูโต๊ะ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองคลัง   
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ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตั้งไว้            16,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา้  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองคลัง 
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น       ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ก๊าช  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  และการ

ซ่อมแซมวัสดุ  กองคลัง   
 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผ่น

ซีด ี รูปจากการล้างอัดขยาย  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองคลัง   
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์        ตั้งไว้           44,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแป้งอักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองคลัง   
 

ค่าสาธารณูปโภค             รวม            13,000   บาท 
 

ค่าบริการไปรษณีย์        ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ  กองคลัง 
 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      ตั้งไว้            12,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ

อินเตอรเ์น็ต  ฯลฯ  กองคลัง 
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งบลงทุน           รวม            50,000   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์           รวม            50,000   บาท 
 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์          ตั้งไว้           32,000   บาท 
 

คอมพิวเตอร์ส านักงาน           ตั้งไว้            16,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน  ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18.5  นิว้  จ านวน  1  

เครื่อง  ซึ่งมีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2  CORE)  มีหน่วยความจ าหลัก  ชนิด  

DDR3  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (HARD DISK)  ชนิด  SATA  หรอืดีกว่า  

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  มีแป้นพมิพ์และเม้าส์  จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2559  ล าดับที่  7  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่ 93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  แบบ Network    ตั้งไว้            16,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  ขาวด า แบบ  Network  จ านวน  1  เครื่อง  

ซึ่งมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  1,200*1,200 dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  33  หนา้

ต่อนาที  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้  มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  128  Mb  มีถาดใส่

กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  250  แผ่น  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์

ณ วันที่  11  มีนาคม  2559  ล าดับที่  43  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหน่วย

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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ครุภัณฑส์ านักงาน              ตั้งไว้           18,000   บาท 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน       ตั้งไว้            12,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จ านวน  2  ตู้  โดยท าจากเหล็กอย่างดี  มีที่ปิด-เปิด  

2  บาน  มีความแข็งแรงทนทาน  มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  จัดซื้อเพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร

ของกองคลัง  ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอ  กองคลัง  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้อง

จัดซื้อด้วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะด าเนินการด้วยความ

ประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ที่  309/2559  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2559  เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ส านักงาน  โดยถือตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  93  ข้อที่  11  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ตู้บานเลื่อนกระจก  3  ฟุต           ตั้งไว้             6,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  3  ฟุต  จ านวน  2  ตู้  โดยท าจากเหล็กอย่างดี  บานเลื่อน

ท าจากกระจก  จ านวน  2  บาน  มีความแข็งแรงทนทาน  มีช้ันวางเอกสารไม่น้อยกว่า  2  ช้ัน  ขนาดไม่น้อย

กว่า  3  ฟุต  จัดซื้อเพื่อใช้ในการเก็บเอกสารของกองคลัง  ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอ  กองคลัง  (ครุภัณฑ์นอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อด้วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตาม

ราคาท้องตลาด  และจะด าเนนิการดว้ยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ที่  309/2559  ลง

วันที่  25  กรกฎาคม  2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคา

กลางครุภัณฑส์ านักงาน  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  93  ข้อที่  11  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5   

กลยุทธ์ที่  5.4 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม        1,893,980   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม        1,453,980   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        1,453,980   บาท 
 

ค่าจา้งลูกจ้างประจ า        ตั้งไว้         296,880   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างลูกจา้งประจ า  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้         988,800   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง       ตั้งไว้          168,300   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ  หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  งาน

ป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

งบด าเนินงาน          รวม          340,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย          รวม            80,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้           

40,000   บาท 
 

โครงการอ านวยความสะดวกด้านการจราจรและอุบัติภัย     ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอ านวยความสะดวกด้านการจราจรและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล

ฯ  ส าหรับประชาชนผู้ใช้ถนน  เชน่  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จา่ยที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิก

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ. 2560-2562)ของเทศบาลฯ  หน้าที่  83  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
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โครงการประชาชนอุ่นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ 24 ช่ัวโมง     ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาชนอุ่นใจด้วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ 24 ช่ัวโมง  

เชน่  ค่าตอบแทน  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  24  ช่ัวโมง  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)ของเทศบาลฯ  หน้าที่  84  ข้อที่  5สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1     
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้           40,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ         รวม          260,000   บาท 
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  

งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

ค่าวัสดุก่อสรา้ง         ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  เชน่  ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบือ้ง  เหล็กเส้น  

ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น       ตั้งไว้          150,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  เชน่  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๊าส  ฯลฯ  และ

การซ่อมแซมวัสดุ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ 
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ค่าวัสดุเครื่องแตง่กาย        ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา้  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง

เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง        ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ  และค่าซ่อมแซมวัสดุ  งาน

ป้องกัน  ส านักปลัดฯ 
 

งบลงทุน          รวม           100,000   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์        รวม           100,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว้          100,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑข์นาดใหญ่  เชน่  เครื่องจักรกล  

ยานพาหนะ  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุ

ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  94  ข้อที่  13  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม           219,000   บาท 
  

งบด าเนินงาน        รวม           219,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม           219,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้   219,000   บาท 
 

โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้      20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝกึอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เชน่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน

การฝึกซ้อมแผนฯ ฯลฯ  งานป้องกัน  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  83  ข้อที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
 

โครงการของศูนย์  อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.   ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เชน่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทน  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 

2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่ 83  ข้อที่  1  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
 

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาว 

          ตั้งไว้           99,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหา

ขาดแคลนเครื่องกันหนาว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าเครื่องกันหนาว  

ค่าผ้าห่อ ฯลฯ  งานป้องกันฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ  อบจ./เทศบาล  และ  อบต.  พ.ศ. 2543  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  85  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1  
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         รวม      37,799,589   บาท 
 

งบบุคลากร            รวม       21,118,000   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                   รวม       21,118,000   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล           ตั้งไว้        1,217,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลฯ  

จ านวน  4  ราย  กองการศึกษา 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล          ตั้งไว้           67,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  กองการศกึษา 
 

เงินประจ าต าแหน่ง            ตั้งไว้           67,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศกึษา  กองการศกึษา   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้        1,417,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป  กองการศกึษา 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง           ตั้งไว้          156,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ  หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  กองการศกึษา 
 

เงินเดอืนพนักงานถ่ายโอน           ตั้งไว้     15,600,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนใหแ้ก่พนักงานครูเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลบ านาญ  โรงเรยีนเทศบาล 1  

(ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  

มท 0893.4/ว 1199  ลงวันที ่ 16  มิถุนายน  2559 
 

เงินเดอืนครูผูดู้แลเด็ก            ตั้งไว้       1,050,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนใหแ้ก่ครูผูดู้แลเด็ก  กองการศกึษา   
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เงินคา่จ้างลูกจ้างประจ าและบุคลากรสนับสนุนการสอน        ตั้งไว้         839,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินคา่จา้งให้แก่ลูกจ้างประจ าและบุคลากรสนับสนุนการสอน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.4/ว 1199  

ลงวันที่  16  มิถุนายน  2559 
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจ า           ตั้งไว้           96,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้แก่ลูกจา้งประจ าและ

บุคลากรสนับสนุนการสอน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง) กองการศึกษา   
 

เงินคา่จ้างผูดู้แลเด็ก            ตั้งไว้         560,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินคา่จา้งผูดู้แลเด็ก  กองการศกึษา   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของผูดู้แลเด็ก           ตั้งไว้           48,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้แก่ผูดู้แลเด็ก  กอง

การศกึษา   
 

งบด าเนินงาน                รวม      14,353,589   บาท 
 

ค่าตอบแทน            รวม           157,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งไว้    35,000   บาท 
 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง         ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้าง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละอัตราหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/

ว 3652  ลงวันที่  17  พฤศจกิายน  2553 
 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู    ตั้งไว้           25,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  

กองการศกึษา 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยคา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงานเทศบาล  พนักงานจา้ง  กองการศึกษา 
 

ค่าเชา่บ้าน               ตั้งไว้           72,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านใหแ้ก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1  กอง

การศกึษา 



-92- 
 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร           ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานครูเทศบาล 

โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุ่งฟ้าบดฯ)  ครูผูดู้แลเด็ก  กองการศกึษา 
 

ค่าใช้สอย            รวม       12,100,589   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร          ตั้งไว้          521,000   บาท 
 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่            ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาและเผยแพรข่่าวสารทางสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ กองการศกึษา   
 

ค่าจา้งเหมาบริการ            ตั้งไว้          510,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจา้งเหมาแรงงาน  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กอง

การศกึษา 
 

ค่าเบีย้ประกัน               ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าเบีย้ประกันภัย  ตาม  พ.ร.บ.ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง  กองการศึกษา 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้  11,549,589   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว้          150,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  เชน่  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป

ราชการ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  89  ข้อที่  5    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
 

ค่าพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        ตั้งไว้            14,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  

2558  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  90  ข้อที่  9    สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
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โครงการส่งเสริม อปท. จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับ อปท.    ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม  อปท. จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับ อปท. 

ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสร้างกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ  ฯลฯ  

กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  

ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  71  ข้อที ่ 

33  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ           ตั้งไว้         250,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  เช่น  ค่าทุนการศึกษา  ค่ารางวัล  

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  72  ข้อที่  36   

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1  
  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน         ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  62  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1   
 

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างพัฒนาการเด็กอย่างสมบูรณ์รอบด้าน 

              ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้าง

พัฒนาการเด็กอย่างสมบูรณ์รอบด้าน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  62  ขอ้ที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5   

กลยุทธ์ที่  5.1 
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โครงการสนับสนุนกลุ่มศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน     ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนกลุ่มศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  59  ข้อที่  4  สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    ตั้งไว้  10,965,589   บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทพิย์         ตั้งไว้    344,800   บาท 
 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์       ตั้งไว้          216,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์  เพื่อให้นักเรียนมี

อาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  75  ข้อที่  4    สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจา้ทองทิพย์       ตั้งไว้           74,800   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจา้ทองทิพย์  เพื่อให้นักเรียน

มีสื่อการเรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

ของเทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการประกวดส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับสถานศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านพระเจ้าทองทิพย์            ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประกวดส่งเสริม  อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  

ระดับสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์  เพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และสร้าง

กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  71  ข้อที่  33    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1  
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โครงการส่งเสริมการศกึษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์      ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการศึกษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรูจ้ากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14      สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจา้ทองทิพย์   ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจา้

ทองทิพย์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมคีวามรูใ้นเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

ในสถานศกึษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  78  ข้อที่  12  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2   

กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์     ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรูท้้องถิ่น  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจา้

ทองทิพย์  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณต์รงและกิจกรรมการเรียนรู ้  ฯลฯ  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของ

สถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์          ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสอนจัดท าอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรูจ้ากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1    

 

 



-96- 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด              ตั้งไว้      186,000   บาท 
 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด             ตั้งไว้           98,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร

กลางวันที่มคีุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด        ตั้งไว้           34,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  เพื่อให้นักเรียนมสีื่อ

การเรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  

ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการประกวดส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับสถานศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านทุ่งฟ้าบด             ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประกวดส่งเสริม  อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  

ระดับสถานศกึษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสร้างกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามโดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  71  ข้อที ่ 33  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการส่งเสริมการศกึษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด       ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการศึกษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ 

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด     ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรูใ้นเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยใน

สถานศกึษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที ่ 

78  ข้อที่  12    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด    ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรูท้้องถิ่น  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้า

บด  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรูจ้ากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรยีนรู ้ ฯลฯ  กองการศกึษา  โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด       ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสอนจัดท าอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ 

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1    
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย            ตั้งไว้         206,300   บาท 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย             ตั้งไว้          103,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลาง

วันที่มคีุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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ค่าจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย        ตั้งไว้           49,300   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการ

เรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ 

มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการประกวดส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับสถานศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านท้องฝาย             ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประกวดส่งเสริม  อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  

ระดับสถานศกึษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสร้างกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามโดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่ 71  ข้อที่  33  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1  
 

โครงการส่งเสริมการศกึษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย       ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการศึกษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย     ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรูใ้นเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยใน

สถานศกึษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที ่ 

78  ข้อที่  12  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย    ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรูท้้องถิ่น  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้อง

ฝาย  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย       ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสอนจัดท าอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ 

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1    
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง         ตั้งไว้         232,700   บาท 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง         ตั้งไว้          143,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง  เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร

กลางวันที่มคีุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง        ตั้งไว้           35,700   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง  เพื่อให้นักเรียนมี

สื่อการเรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

ของเทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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โครงการประกวดส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับสถานศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านต้นแหนหลวง            ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประกวดส่งเสริม  อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  

ระดับสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสร้างกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามโดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  71  ข้อที่  33  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1  
 

โครงการส่งเสริมการศกึษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง           ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการศึกษา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรยีนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง    ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหน

หลวง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยใน

สถานศกึษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที ่ 

78  ข้อที่  12    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง   ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรูท้้องถิ่น  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหน

หลวง  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรูจ้ากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู ้  ฯลฯ  กองการศกึษา  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  14  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ 

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
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โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง     ตั้งไว้             1,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสอนจัดท าอาหาร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรยีนรู้  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.1    
 

โรงเรยีนเทศบาล 1  (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)        ตั้งไว้      9,995,789   บาท 
 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนอนุบาลถึง ป.6  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  

                ตั้งไว้       2,080,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนอนุบาลถึง ป.6  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มคีุณภาพตามหลักสุขอนามัย  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  ม.1 – ม.4         ตั้งไว้         960,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  ม.1 – ม.4  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มคีุณภาพตามหลักสุขอนามัย  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น        รวม        1,547,800   บาท 
 

1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา          ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)   

กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของ

สถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัด  อปท.  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  64  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเ์น็ต ADSL และ LAN        ตั้งไว้            16,800   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเ์น็ต  ADSL และ LAN  ในโรงเรยีนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)   

เชน่  ค่าปรับปรุงระบบอินเตอรเ์น็ต  ค่าบริการรายเดือน  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  92  ข้อที่  7    สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

3. ค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน           ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  

2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  66  ข้อที่  17  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

4. ค่าพัฒนาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน          ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุง่

ฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สุด  ที่  มท  0893.3/

ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  

66  ข้อที่  14    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

5. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา         ตั้งไว้           90,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม  การเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ  การเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  

2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  90  ข้อที่  9    สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.1   
 

6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้  750,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลฯ หน้าที่  68  ข้อที่  22    สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
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7. โครงการโรงเรียน SBMLD  ดีเด่น          ตั้งไว้         250,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน SBMLD  ดีเด่น  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์

บ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/

ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ หน้าที ่ 

67  ข้อที่  19  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

8. โครงการประกวดส่งเสรมิ อปท.ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน่ ระดับสถานศึกษา  ตั้งไว้        50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประกวดส่งเสรมิ  อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  

ระดับสถานศกึษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  71  ข้อที่  33    สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1   
 

9. โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น       ตั้งไว้            15,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น  ของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  72  ข้อที่  35    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.3 
 

10. ค่าพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรยีนท้องถิ่น  ตั้งไว้             3,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศกึษา  ของโรงเรียนเทศบาล 

1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

ของเทศบาลฯ  หน้าที่  62  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์

ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.3 
 

11. ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรยีนท้องถิ่น   ตั้งไว้             3,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาเจา้หนา้ที่โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ของโรงเรียนเทศบาล 1  

(ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  

ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) ของ

เทศบาลฯ  หนา้ที่  62  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  

4  กลยุทธ์ที่  4.3 
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12. สถานศกึษาดีเด่นโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรยีนท้องถิ่น     ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสถานศกึษาดีเด่นโครงการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศกึษา ของโรงเรียนเทศบาล 1  

(ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  

ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  62  ข้อที่  3    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  

4  กลยุทธ์ที่  4.3 
 

13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศกึษา  อปท.       ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศกึษา อปท. ของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  18  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

14. โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย        ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  ของโรงเรียนเทศบาล 

1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  64  ข้อที่  9  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 

3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์

ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรยีนยากจน    รวม          383,900   บาท 
 

1. ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับประถมศกึษา (ป.1-ป.6)      ตั้งไว้          143,600   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับประถมศกึษา (ป.1-ป.6)  ที่บิดา/มารดา/

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

ไม่เกินร้อยละ  40  ของจ านวนนักเรียนระดับประถมศกึษา  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลง

วันที่  5  มถิุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  81  ข้อที่  1  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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2. คา่ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับมัธยมศกึษา (ม.1-ม.3)      ตั้งไว้          240,300   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับมัธยมศกึษา (ม.1-ม.3)  ที่บิดา/มารดา/ผูป้กครอง

มีรายได้ตอ่ครัวเรือนไม่เกิน  40,000  บาท/ปี  อัตราคนละ  1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000 บาท/คน/ปี)  ไม่เกิน

ร้อยละ  30  ของจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลง

วันที่  5  มถิุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  81  ข้อที่  1    

สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รวม   4,039,089   บาท 
 

ค่าจัดการเรยีนการสอน        รวม     2,376,800   บาท 
 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศกึษา        ตั้งไว้         265,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศกึษา  จ านวน 156 คนๆ ละ 850 บาท/

ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
               

2. คา่จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา        ตั้งไว้          682,100   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศกึษา  จ านวน 359 คนๆ ละ 950 บาท/

ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้       ตั้งไว้         934,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน 267 คนๆ ละ 1,750 

บาท/ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20    สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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4. ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย       ตั้งไว้         228,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน 60 คนๆ ละ 

1,900 บาท/ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20    สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

5. ค่าจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้         ตั้งไว้         267,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้  จ านวน 267 คนๆ ละ 500  

บาท/ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่าหนังสือเรยีน        รวม       493,789   บาท 
 

1. ค่าหนังสอืเรียน  ระดับอนุบาลศกึษา            ตั้งไว้            31,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหนังสอืเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน  156 คนๆ ละ 200 บาท/ปี  โรงเรียน

เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

2. คา่หนังสอืเรียน  ระดับประถมศึกษา            ตั้งไว้          214,242   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหนังสอืเรียน  ระดับประถมศึกษา  ป.1-ป.6  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  

กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  

ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อ

ที่  20    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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3. ค่าหนังสอืเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้           ตั้งไว้          172,927   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหนังสอืเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้  ม.1-ม.3  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หน้าที่  67  ขอ้ที่  20    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2   

กลยุทธ์ที่  2.1 
 

4. ค่าหนังสือเรยีน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย           ตั้งไว้           75,420   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับหนังสอืเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  ม.3-ม.6  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  67  ข้อที่  20    สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กล

ยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่าอุปกรณ์การเรียน           รวม           310,950   บาท 
 

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศกึษา           ตั้งไว้            31,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน  156 คนๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน  

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ขอ้ที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

2. คา่อุปกรณ์การเรียน  ระดับประถมศึกษา           ตั้งไว้          140,010   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การเรียน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  359 คนๆ ละ 195 บาท/ภาคเรียน  

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้      ตั้งไว้           112,140   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน  267 คนๆ ละ 210 บาท/ภาค

เรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน

ที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย          ตั้งไว้           27,600   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน  60 คนๆ ละ 230 บาท/ภาค

เรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน           รวม           326,190   บาท 
 

1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศกึษา           ตั้งไว้           46,800   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน  156 คนๆ ละ 300 บาท/ปี  โรงเรียน

เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

2. คา่เครื่องแบบนักเรียน  ระดับประถมศึกษา           ตั้งไว้          129,240   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องแบบนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  359 คนๆ ละ 360 บาท/ป ี 

โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น         ตั้งไว้          120,150   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องแบบนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  267 คนๆ ละ 450 บาท/ปี  โรงเรียน

เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย          ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องแบบนักเรียน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  60 คนๆ ละ 500 บาท/ปี  โรงเรียน

เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา    โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน     รวม           531,360   บาท 
 

1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับอนุบาลศึกษา          ตั้งไว้           67,080   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับอนุบาลศกึษา  จ านวน  156 คนๆ ละ 215 บาท/

ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

2. คา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับประถมศึกษา          ตั้งไว้          172,320   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  359 คนๆ ละ 240 บาท/

ภาคเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้       ตั้งไว้         234,960   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จ านวน  267 คนๆ ละ 440 

บาท/ภาคเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย        ตั้งไว้           57,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน  60 คนๆ ละ 

475 บาท/ภาคเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  67  ข้อที่  20  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

ค่าสาธารณูปโภคและค่ากระแสไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1          ตั้งไว้          120,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและคา่กระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กอง

การศกึษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลฯ หนา้ที่  92  ข้อที่  8  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าสาธารณูปโภคและค่าโทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล 1        ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและคา่โทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศกึษา  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  92  ข้อที่  8  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1           ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  93  ข้อที่  9  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1        ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง เช่น  ค่าที่พัก   

ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ผา่ผา่นทางดว่นพิเศษ  คา่ลงทะเบียนต่างๆ  และ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่  2)  

พ.ศ. 2558  ปรากฏแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  89  ข้อที่  5  สอดคล้องกบั

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ        ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแขง่ขันกีฬาของนักเรียนระดับกลุ่ม/ภาค/ประเทศ  ของโรงเรียนเทศบาล 1  

ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละ

วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยในสถานศกึษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ อปท.ภาค/ประเทศ        ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแขง่ขันทักษะทางวิชาการรว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค/ประเทศ  

ของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน

สถานศกึษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  

65  ข้อที่  11  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น           ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น  ของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงิน

รายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  65  ข้อที่  11  

สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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โครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน          ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน  ของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด

ราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงิน

รายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  65  ข้อที่  11  

สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการเปิดโลกวิชาการ           ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเปิดโลกวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนของครู

และนักเรียน  ของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  65  ข้อที่  12  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน          ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแขง่ขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อสร้างทักษะทางดา้นกีฬาและ

ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ชุมชน  ของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยใน

การจัดการศกึษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  74  ข้อที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการแนะแนวการศกึษาต่อ              ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแนะแนวการศกึษาต่อเพื่อใหเ้ด็กมีความกระตอืรอืร้นในการ

เรียนต่อ  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  65  ข้อที่  13    สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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โครงการกีฬากลุ่มจตุรมิตร           ตั้งไว้           30,000   บาท  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการกีฬากลุ่มจตุรมิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาและ

ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน   โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยเงนิในการแขง่ขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ที่  

มท  0808.4/ว 2589  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2557  ปรากฏแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  74  ข้อที่  2    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2   

กลยุทธ์ที่  2.1  
 

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ                ตั้งไว้           25,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนตระหนักและยกย่อง

พระคุณของพ่อ  เชน่  ค่าจัดกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 

1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ

วิธีน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 

2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  71  ข้อที่  31    สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1  
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                   ตั้งไว้          100,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมี

ความรูใ้นหลักการพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกลักเกณฑแ์ละวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ย

ในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2551  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  66  ข้อที่  15  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
 

โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบวงจร ตั้งไว้         300,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้อย่าง

ครบวงจรส าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนที่สูงขึน้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการฯ  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  62  ข้อที่  3  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          ตั้งไว้           30,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน          ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน่  ยานพาหนะ  คอมพิวเตอร ์ 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของ

หนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ             รวม       2,096,000   บาท  
 

ค่าวัสดุส านักงาน        ตั้งไว้          160,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  หนังสอื  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  

สมุดบัญช ี แบบพิมพ์ตา่งๆ สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  

กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว             ตั้งไว้           25,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  หมอ้  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก  สบู่  แปรง  

ไม้กวาด  ผา้ปูโต๊ะ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           ตั้งไว้             5,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา้  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น           ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เชน่  แก๊สหุงตม้  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๊าส  ฯลฯ  และ

การซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์            ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรบัเครื่องพิมพ์  แผงแป้นอักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
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ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่           ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  พู่กัน  ส ี 

ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผน่ซีดี  รูปจากการล้างอัดขยายภาพ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุก่อสรา้ง             ตั้งไว้            21,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบือ้ง  เหล็กเส้น  

ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์            ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์  เช่น  ชุดเครื่องมอืผ่าตัด  เบ้าหลอม  หูฟัง  คีมถอนฟัน  ส าลี  

ผา้พันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  น้ ายาต่างๆ  สายยาง  ถุงมอื  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุการเกษตร            ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  เคียว  จานพรวน  เครื่องดักแมลง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช

และสัตว์  อาหารสัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศกึษา 
 

ค่าวัสดุกีฬา             ตั้งไว้           95,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุกีฬา  ส าหรับเทศบาลฯ  และหมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จ านวน  15  

หมูบ่้าน  เช่น  ลูกฟุตบอล  ตะกร้อ  นวม  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองการศึกษา 
 

ค่าอาหารเสริม (นม)              ตั้งไว้       1,650,000   บาท 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์      ตั้งไว้           85,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลง

วันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  

4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด       ตั้งไว้           39,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลง

วันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  

4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย              ตั้งไว้           41,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลง

วันที่  3  สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  

4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง               ตั้งไว้           56,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง  กองการศกึษา  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที่  3  

สิงหาคม  2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว         ตั้งไว้         338,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดท้องฝาย         ตั้งไว้           94,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท้องฝาย  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง       ตั้งไว้         997,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง  กองการศกึษา  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที่  5  

มิถุนายน  2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  4  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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งบลงทุน            รวม        1,088,000   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์            รวม            46,000   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           ตั้งไว้           16,000   บาท 
 

เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก           ตั้งไว้            16,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  ซึ่งมีหน่วย

ประมวลผลกลาง  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  จ านวน  1  หนว่ย  มหีน่วยความจ าหลัก  ชนิด  DDR3  หรอืดีกว่า  

ขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  จ านวน  1  หนว่ย  มีจอภาพที่

รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366×768  Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว้  มี  DVD-RW  มีช่อง

เชื่อมตอ่เครือข่ายไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  สามารถใช้งาน  WI-Fi  และ  Bluetooth  ได้  จัดซื้อตามเกณฑร์าคา

กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2559  

ล าดับที่  10  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5   

กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้           30,000   บาท 
 

กล้องบันทึกวีดีโอระบบดิจติอล           ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอระบบดิจิตอล  ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  

จ านวน  1  เครื่อง  ซึ่งมคีวามละเอียด  Full  HD  1,920×1,080  บันทึกภาพนิ่งความละเอียด  9.2  ล้านพิกเซล  

เลนส์ซูม  ก าลังขยาย  30  เท่า  ออฟติคอล  ระบบป้องกันภาพสั่นไหว  Balanced  Optical  SteadyShot  มี

หน่วยความจ าในตัวกล้อง  ความจุ  32  GB  หน้าจอ  LCD  ขนาด  3.0  นิ้ว  มีช่องเชื่อมต่อแบบ  Wi-Fi  และ  

NFC  มีระบบโปรเจคเตอร์ในตัวสว่าง  25  ลูเมน  เมมโมรี่การ์ด  16  GB  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  จัดซื้อเพื่อ

ส าหรับบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  และกิจกรรมต่างๆ ของกอง

การศึกษา  กองการศึกษา  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อด้วยความ

ประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะด าเนนิการดว้ยความประหยัด)  ตามค าสั่ง

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ที่  348/2559  ลงวันที่  9  สงิหาคม  2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา

กลาง  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  93  ข้อที่  

11  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง          รวม           1,042,000   บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          ตั้งไว้            342,000   บาท 
 

คา่กอ่สรา้งรัว้โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)       ตั้งไว ้           242,000   บาท 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการกอ่สรา้งรัว้โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  ช่วงที ่  1  ความยาว  62.50  เมตร  

โดยท าการกอ่สรา้งต่อจากร้ัวเดิม  ช่วงที่  2  ความยาว  20.00  เมตร  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารงุ)  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที ่ 33  ข้อที ่ 7  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1   

กลยุทธ์ที ่ 1.2 
 

คา่กอ่สรา้งรัว้ลวดตาข่าย  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นทุง่ฟ้าบดและบา้นตน้แหนหลวง   ตั้งไว ้          100,000    บาท 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการกอ่สรา้งรัว้ลวดตาข่าย  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งฟ้าบดและบ้านตน้แหนหลวง  โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  โดยกอ่สรา้งรัว้ลวดตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และงานพืน้  ใหศู้นย์พัฒนาเด็กเลก็

มีสภาพสมบูรณ ์  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  32  ข้อที่  6  สอดคลอ้งกับประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  กลยุทธ์ที่  1.2   
 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        ตั้งไว้            700,000   บาท 
 

คา่ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ ารุง)         ตั้งไว ้           300,000   บาท 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  โดยวางท่อระบบ

ประปา  ท่อ  PVC  แข็งขนาด  3  นิว้  ช้ัน  8.5  ความยาว  1,160.00  เมตร  พรอ้มอุปกรณ์      ภายในโรงเรยีน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามป ี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที ่ 33  ขอ้ที่  7  สอดคลอ้งกับประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดั

เชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.2 
 

คา่ปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียนเดมิ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารุง)      ตั้งไว ้           200,000   บาท 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียนเดิม  โรงเรยีนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ ารุง)  ให้มสีภาพที่สมบูรณ์  

ซึ่งมีขนาดความยาว  434.50  เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  กองการศึกษา  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที ่  32  ขอ้ที ่  5  สอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวดัเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  กลยุทธ์ที่  1.2   
 

คา่ปรับปรุงอาคาร  ปก.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)       ตั้งไว ้           200,000   บาท 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคาร  ปก.1  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ ารุง)  ขนาดอาคาร  กวา้ง  8.50  

เมตร  ยาว  18.00  เมตร  โดยท าการเปลี่ยนหลงัคาและทาสีอาคาร  ปก.1  ใหม้ีสภาพสมบูรณ ์ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพฒันาสามป ี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  32  

ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.2   
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งบเงินอุดหนุน            รวม        1,240,000   บาท 
 

เงนิอุดหนุน            รวม        1,240,000   บาท 
 

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ          ตั้งไว้         930,000   บาท 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการอาหารกลางวัน       ตั้งไว้          704,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการอาหารกลางวัน  กองการศึกษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  79  ข้อที่  15  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

อุดหนุนโรงเรียนวัดท้องฝายตามโครงการอาหารกลางวัน        ตั้งไว้          196,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดท้องฝายตามโครงการอาหารกลางวัน  กองการศึกษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  79  ข้อที่  15  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมว่งพี่น้องตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน      ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมว่งพี่น้องตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  กอง

การศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  79  ข้อที่  16  สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

เงนิอุดหนุนเอกชน           ตั้งไว้          310,000   บาท 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านปวงสนุก ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านปวงสนุก  หมู่ที่  1  

ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านหนองแท่น   ตั้งไว้         20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านหนองแท่น  หมู่ที ่ 

2  ต.บ้านกลาง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2   
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งเสี้ยว ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งเสี้ยว  หมูท่ี่  3   

ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านต้นกอก  ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านต้นกอก  หมู่ที่  4  

ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตัง้ไว้  20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านพระเจ้าทองทิพย์  

หมูท่ี่ 6  ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  60  ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2   

กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านป่าสัก   ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านป่าสัก  หมูท่ี่  9  

ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านท้องฝาย  ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านท้องฝาย  หมู่ที่  11   

ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านต้นแหนหลวง  ตั้งไว้      20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านป่าสัก  หมูท่ี่  1  

ต.ท่าวังพร้าว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งแป้ง      ตั้งไว้        20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งแป้ง  หมู่ที่  2   

ต.ท่าวังพร้าว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งหลุก    ตั้งไว้          20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่  3   

ต.ท่าวังพร้าว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งฟ้าบด  ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านทุ่งฟ้าบด  หมู่ที่  5   

ต.มะขามหลวง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านแท่นทอง-ข่วงม่ืน ตั้งไว้  20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านแท่นทอง-ข่วงม่ืน  

หมูท่ี่  8  ต.มะขามหลวง  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  60  ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2   

กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านพระบาทยั้งหวีด  ตั้งไว้  20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านพระบาทยั้งหวีด  

หมูท่ี่  3  ต.มะขุนหวาน  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  60  ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2   

กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านมว่งพี่นอ้ง  ตั้งไว้          20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านมว่งพี่น้อง  หมู่ที ่ 

4  ต.มะขุนหวาน  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านพระเจ้าสององค์  ตั้งไว้  20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านพระเจ้าสององค์  

หมูท่ี่  8  ต.มะขุนหวาน  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  60  ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  2   

กลยุทธ์ที่  2.2 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการหมูบ่้านศิลหา้ต้นแบบบ้านป่าสัก     ตั้งไว้        10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านศลิห้าต้นแบบบ้านป่าสัก  หมู่ที่  9   

ต.บ้านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  60  

ข้อที่  6  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม        9,720,580   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม        4,341,480   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        4,341,480   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว้        1,718,640   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให้แก่พนักงานเทศบาล 

จ านวน 6 ราย  กองสาธารณสุขฯ   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว้           67,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ. และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  กองสาธารณสุขฯ  
 

เงินประจ าต าแหน่ง        ตั้งไว้           85,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินคา่ประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  และหัวหน้าฝ่าย  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าจา้งลูกจ้างประจ า        ตั้งไว้         235,080   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินคา่จา้งลูกจา้งประจ า  กองสาธารณสุขฯ  
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้       1,959,360   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป  กองสาธารณสุขฯ   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง       ตั้งไว้         276,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ. และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  กองสาธารณสุขฯ   
 

งบด าเนินงาน          รวม       5,296,500   บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม           281,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ตั้งไว้    15,000   บาท 
 

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   ตั้งไว้            15,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนผูป้ฏิบัติงานของพนักงานโรงฆ่าสัตว์  เจ้าหน้าที่สัตวบาล  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้         200,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจา้ง  

กองสาธารณสุขฯ    
 

ค่าเชา่บ้าน         ตั้งไว้           36,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านใหแ้ก่พนักงานเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ 
 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร       ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ 
 

ค่าใช้สอย        รวม        4,013,500   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร      ตั้งไว้       3,248,500   บาท 
 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ        ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าจา้งเหมาบริการ        ตั้งไว้       3,200,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานในการท างานต่างๆ  ของกองสาธารณสุขฯ  เชน่  ค่าจ้างเหมาคนงาน

ประจ ารถขยะ  ค่าจา้งเหมาคนงานประจ าส านักงานต่างๆ  ค่าจา้งเหมาพ่นหมอกควัน  ค่าจา้งเหมาเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย  ค่าจา้งเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยไปก าจัด  ค่าปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  เตาเผาขยะ  ค่าจ้าง

เหมาพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนนและทางเท้า  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ  
 

ค่าเบีย้ประกัน         ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบีย้ประกันภัย  ส าหรับโรงฆา่สัตว์  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์

ส่วนกลาง  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่        ตั้งไว้             8,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าด าเนินงานในการจา้งเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เช่น  การจัดท าวารสาร  ค่าป้าย  

แผ่นพับ  สปอตการรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  กองสาธารณสุขฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      ตั้งไว้   715,000   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว้           60,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เชน่  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป

ราชการ  กองสาธารณสุขฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-

2562)ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  89  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
 

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อการจัดการอย่างเหมาะสม   ตั้งไว้         400,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงคล์ดปริมาณขยะเพื่อการจัดการที่เหมาะสม  เชน่  ค่าจัดซื้อถุง

ขยะสีด าส าหรับใช้คัดแยกขยะในครัวเรอืน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ กองสาธารณสุขฯ  โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  55  ข้อที่ 2

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 
 

โครงการอาหารปลอดภัย         ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัย  เพื่อด าเนนิงานในส่วนของงานสุขาภบิาล  

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร  แผงลอย  ตลาดสด  โรงเรียน  ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ  ให้ถูกสุขลักษณะ  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ

เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  77  ข้อที่  9  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการหน้าบ้านน่ามอง         ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหนา้บ้านน่ามอง  ประจ าปี  2559  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพืน้ที่

ให้มคีวามสวยงาม  เชน่การประกวดพืน้ที่/ชุมชนน่าอยู่  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  55  

ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า     ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ปี  2559  ในเขตเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  เชน่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  วัคซีน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  

กองสาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  76  ข้อที่  8  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  

4  กลยุทธ์ที่  4.1 
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

เพื่อป้องกันโรคติดตอ่จากสัตว์สู่คน  เช่น  ค่ายาก าจัดยุง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  76  

ข้อที่  7  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์   ตั้งไว้            15,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพืน้ที่  เพื่อให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิธีป้องกันโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสารแผน่พับให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  กอง

สาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม  และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  78  ข้อที่  12  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ     ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูน้ าด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้น าด้านสุขภาพมีความรู้

ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  ค่าจัดท า

เอกสารแผ่นพับให้ความรู้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 

2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  77  ข้อที่  11  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก     ตั้งไว้         10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง          

เพื่อป้องกันโรคติดตอ่จากสัตว์สู่คน  เช่น  ยาฆ่าเชือ้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  77  

ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการอบรมแกนน าเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ตั้งไว้        20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมแกนน าเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่

ใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพืน้ที่  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  55  

ข้อที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการจัดท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ     ตั้งไว้        70,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชวีภาพเพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

จัดท าปุ๋ยหมักน้ าหมักชวีภาพ  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่ 56  ข้อที่  4  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 
 

โครงการอบรมการจัดการน้ าเสียในชุมชน     ตั้งไว้         10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมการจัดการน้ าเสียในชุมชนเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัด

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 

2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  56  ข้อที่  5  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้           50,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพ่น

หมอกควัน  เครื่องพน่ละอองฝอย(ULV)  กล้องจุลทรรศน ์  เครื่องวัดความดันโลหติ  เครื่องวัดระดับน้ าตาลใน

เลือด  ฯลฯ กองสาธารณสุข  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหนว่ยบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ 

ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ         รวม          702,000   บาท 
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        ตั้งไว้           70,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  หมอ้  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก  สบู่  แปรง  

ไม้กวาด  ผา้ปูโต๊ะ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตั้งไว้           70,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา้  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น       ตั้งไว้         300,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เชน่  แก๊สหุงตม้  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๊าส  ฯลฯ  และ

การซ่อมแซมวัสดุ  กองสาธารณสุขฯ   

 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์        ตั้งไว้          100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์  เช่น  ชุดเครื่องมอืผ่าตัด  เบ้าหลอม  หูฟัง  คีมถอนฟัน  ส าลี  

ผา้พันแผล  เวชภัณฑ ์  แอลกอฮอล์  น้ ายาต่างๆ  สายยาง  ถุงมอื  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กอง

สาธารณสุขฯ 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์        ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแป้งอักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองสาธารณสุขฯ   
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ค่าวัสดุเครื่องแตง่กาย        ตั้งไว้           25,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา้  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง

เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        ตั้งไว้           25,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  

กองสาธารณสุขฯ 
 

ค่าวัสดุก่อสรา้ง         ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  เชน่  ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบือ้ง  เหล็กเส้น  

ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าวัสดุการเกษตร        ตั้งไว้           20,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  เคียว  จานพรวน  เครื่องดักแมลง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและก าจัด 

ศัตรูพชืและสัตว์  อาหารสัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กอง

สาธารณสุขฯ   
 

ค่าวัสดุอื่นๆ         ตั้งไว้           32,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ  เชน่  มิเตอรน์้ า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาวลเ์ปิด-ปิดแก๊ส  และการซ่อมแซม

วัสดุ  กองสาธารณสุขฯ  
 

ค่าสาธารณูปโภค       รวม          300,000   บาท 
 

คา่ไฟฟ้า         ตั้งไว้         250,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า  ส าหรับกิจการโรงฆ่าสัตว์  บ่อฝังกลบขยะ  ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรชีววิถีของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

ค่าน้ าประปา         ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าน้ าประปา  ส าหรับกิจการโรงฆ่าสัตว์  บ่อฝังกลบขยะ  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ฯลฯ  

กองสาธารณสุขฯ   
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งบลงทุน        รวม            82,600   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์        รวม            32,600   บาท 
 

ครุภัณฑส์ านักงาน       ตั้งไว้             8,700   บาท 
 

โต๊ะท างานเหล็ก  4  ฟุต           ตั้งไว้             4,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะท างานในส านักงาน  จ านวน  1  ตัว  ซึ่งท าจากเหล็ก  มีขนาด  4  ฟุต  พร้อม

กระจกตัดตามขนาดของหน้าโต๊ะ  หน้าโต๊ะท าจากเหล็กแผ่น  ลิ้นชักกลางท าจากเหล็กแผ่นเลื่อนเข้าออกด้วย

รางลิ้นชักระบบลูกล้อพลาสตกิพร้อมกุญแจล๊อคไม่น้อยกว่า  1  ชุด  ลิน้ชักข้างและตัวถังลิ้นชักข้างท าจากเหล็ก

แผ่นเลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกล้อพลาสติกพร้อมกุญแจล๊อคไม่น้อยกว่า  1  ชุด  จัดซื้อเพื่อให้

เพียงพอต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ  ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอ  กองสาธารณสุขฯ  

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อด้วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถ

จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะด าเนินการด้วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ที่  

265/2559  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและ

ก าหนดราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์ประจ ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  โดยถือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  93  ข้อที่  11  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

เก้าอีส้ านักงาน            ตั้งไว้             4,200   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  3  ตัว  ซึ่งโครงสร้างภายในของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กดัด

ขึน้รูป  ที่นั่งและพนักพิงของเก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าหรอืวัสดุที่ดกีว่า  หุ้มด้วยหนังเทียม  สามารถปรับระดับความสูง

ต่ าได้ดว้ยระบบไฮโดรลิค  มีลอ้เลื่อน  จัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ  

ซึ่งปัจจุบันมไีม่เพียงพอ  กองสาธารณสุขฯ  (ครุภัณฑน์อกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ

ด้วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะด าเนินการด้วยความประหยัด)  

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ที่  265/2559  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์ประจ ากองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

บริหารราชการสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

ของเทศบาลฯ  หน้าที่   93  ข้อที่  11  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์       ตั้งไว้           23,900   บาท 
 

คอมพิวเตอร์ส านักงาน           ตั้งไว้            16,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน  ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18.5  นิว้  จ านวน  1  

เครื่อง  ซึ่งมีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2  CORE)  มีหน่วยความจ าหลัก  ชนิด  

DDR3  หรอืดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (HARD DISK)  ชนิด  SATA  หรอืดีกว่า  

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  มีแป้นพมิพ์และเม้าส์  จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2559  ล าดับที่  7  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่ 93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

เครื่องพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ (Inkjet)         ตั้งไว้             7,900   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ใน

งานส านักงาน  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น  Printer  Copier  Scanner  และ  Fax  ภายในเครื่อง

เดียวกัน  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  4,800×1,200  dpi  หรอื  

1,200×4,800  dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  หรอื  15  ภาพต่อนาที  มี

ความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  หรอื  10  ภาพต่อนาที  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  

A4  (ขาวด า-สี)  ได้  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  สามารถใช้งานผ่านเครอืขายไร้สาย   

(Wi-fi)  ได้  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม  

2559  ล าดับที่  47  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5   

กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม            50,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม            50,000   บาท 
 

ค่าปรับปรุงและบ ารุงรักษาบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและระบบสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม  เช่น  ระบบ

ระบายน้ า  บ่อฝังกลบขยะ  เตาเผาขยะ  รัว้บ่อขยะ  กิจการโรงฆ่าสัตว์  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม        1,037,700   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม           317,700   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม           317,700   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล        ตั้งไว้          317,700   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิเดือนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์  ก.ท.จ.  ให้แก่พนักงานเทศบาลฯ 

จ านวน 1 ราย  ส านักปลัดฯ 
 

งบด าเนินงาน         รวม          720,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม          720,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้  720,000   บาท 
 

โครงการวันครอบครัว  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ     ตั้งไว้          100,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันครอบครัว  รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ  ประจ าปี  2560  เพื่อสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  57  

ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  สุขกาย  สุขใจ     ตั้งไว้           70,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงวัย  สุขกาย  สุขใจในเขตเทศบาลต าบลบ้าน

กลางโดยการให้ความรูก้ับผู้สูงวัยจากบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  57  ข้อที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ยุทธศาสตร์ที่  2  

กลยุทธ์ที่  2.4 
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โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด    ตั้งไว้           20,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด  เชน่  ค่าวิทยากร  ค่า

พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ฯลฯ  

ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  87  ข้อที ่ 1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  4   

กลยุทธ์ที่  4.3  
 

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ     ตั้งไว้           80,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลางเพื่อสร้างอาชีพและ

สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ  เชน่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  54  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2   
 

โครงการศูนย์เรียนรู้ดา้นการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้           50,000   บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์เรียนรูด้้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เชน่  ค่า

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ส านักปลัดฯ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  54  ข้อที่  3

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2  
 

โครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานกลุ่มสตร/ีแมบ่้าน    ตั้งไว้         350,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี/แม่บ้านเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง  ประจ าปี  2560  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี/แม่บ้าน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า

พาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ส านักปลัดฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  

82  ข้อที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2  
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โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผูด้้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้  ผูด้้อยโอกาส  ผูสู้งอายุและผูพ้ิการในเขตเทศบาลฯ  

ที่ยากจนใหม้ีที่อยู่อาศัยใหม่และมั่นคงแข็งแรง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ส านักปลัดฯ  โดย

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  81  ข้อที่  3  สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม          300,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม          300,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม          300,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้   300,000   บาท 
 

โครงการคืนความสุขให้ประชาชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง    ตั้งไว้         200,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคนืความสุขให้ประชาชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เพื่อเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการออกก าลังกาย  เชน่  ค่าเงินรางวัล  เหรยีญรางวัล  ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินกีฬา  และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  74  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสันป่าตอง    ตั้งไว้         100,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสันป่าตอง  เพื่อส่งเสริมการ

ออกก าลังกายของเยาวชนในเขตเทศบาล  เชน่  ค่าเงนิรางวัล  เหรียญรางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา  และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  75  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.4 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน     รวม          305,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม          305,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม          305,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้   305,000   บาท 
 

โครงการท าบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่       ตั้งไว้             5,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท าบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม ่  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการตักบาตร

ท าบุญความเป็นสิรมิงคลในวันขึน้ปีใหม ่  เช่น  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  ค่าพิธีการสงฆ์  และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  59  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

2  กลยุทธ์ที่  2.3 
 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง        ตั้งไว้         300,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์สง่เสริมประเพณีฯ  เช่น  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  กองการศกึษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  59  ข้อที่  3  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม       6,929,000   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม        4,492,000   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม        4,492,000   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว้       1,680,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดอืนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให้แก่พนักงานเทศบาล 

จ านวน  6  ราย  กองช่าง   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว้           85,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน  1  ราย  กองช่าง   
 

เงินประจ าต าแหน่ง        ตั้งไว้           68,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  กองช่าง   
 

ค่าจา้งลูกจ้างประจ า        ตั้งไว้         259,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินคา่จา้งลูกจา้งประจ า  กองช่าง   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้       2,080,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป  กองช่าง   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง       ตั้งไว้         320,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรอืเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม

ประกาศหลักเกณฑ ์ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  กองช่าง   
 

งบด าเนินงาน        รวม        1,895,000   บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม           174,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งไว้      4,000   บาท 
 

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   ตั้งไว้             4,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร  ตาม  พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   

กองชา่ง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งและพนักงานจา้ง  

กองชา่ง 
 

ค่าเชา่บ้าน         ตั้งไว้         90,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินคา่เช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  กองช่าง   
 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร       ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศกึษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  กองช่าง   
 

ค่าใช้สอย        รวม           517,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร      ตั้งไว้         290,000   บาท 
 

ค่าเบีย้ประกัน         ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบีย้ประกันภัย  ตาม พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง  กองช่าง   
 

ค่าจา้งเหมาบริการ        ตั้งไว้         280,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานในการท างานต่างๆ  ของกองช่าง  เช่น  ค่าจา้งเหมาคนงานประจ ากอง

ช่าง  ค่าจา้งคนงานขุดลอกท่อ  ฯลฯ  กองช่าง   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้     67,000   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว้           40,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เชน่  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป

ราชการ  กองช่าง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  89  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 

5  กลยุทธ์ที่  5.1 
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โครงการวางและจัดท าผังเมอืงชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง   ตั้งไว้           27,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมอืงชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เชน่  ค่าวิทยากร  

ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  และจา่ยเป็นค่าจา้งบุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการต่างๆ ในการจัดท าผังเมืองรวม  

และจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ  กองช่าง  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  และการเข้ารับการ

ฝกึอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  31  ขอ้ที่  2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  5   

กลยุทธ์ที่  5.1   
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้          160,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว้          160,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน่  คอมพิวเตอร์  

เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  กองชา่ง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ย

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ของเทศบาลฯ  หน้าที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์

ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ         รวม        1,204,000   บาท 
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตั้งไว้           60,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา้  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง   
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น       ตั้งไว้         400,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงตม้  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๊าส  ฯลฯ  และ

การซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง  
 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       ตั้งไว้             4,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ขาตั้งกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  พู่กัน  ส ี 

ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผน่ซีดี  รูปจากการล้างอัดขยายภาพ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง   
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ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        ตั้งไว้           25,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  หมอ้  กระทะ  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  ผงซักฟอก  สบู่  แปรง  

ไม้กวาด  ผา้ปูโต๊ะ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง  
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์        ตั้งไว้            15,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแป้งอักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง  
 

ค่าวัสดุเครื่องแตง่กาย        ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา้  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง

เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง 
 

ค่าวัสดุก่อสรา้ง         ตั้งไว้          420,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  เชน่  ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบือ้ง  เหล็กเส้น  

ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง   
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        ตั้งไว้         200,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  

กองชา่ง   
 

ค่าวัสดุการเกษตร        ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน่  เคียว  จานพรวน  เครื่องดักแมลง  ปุ๋ย  ยาป้องกันและก าจัด

ศัตรูพชืและสัตว์  อาหารสัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  กองช่าง   
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งบลงทุน        รวม           210,000   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์        รวม           210,000   บาท 
 

ครุภัณฑส์ านักงาน       ตั้งไว้             2,000   บาท 
 

เก้าอีส้ านักงาน         ตั้งไว้             2,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เก้าอีส้ านักงาน  จ านวน  1  ตัว  ซึ่งบุด้วยหนังเทียม  มีเท้าแขน  ปรับสูงต่ าด้วย

ไฮโดรลิค  จัดซื้อเพื่อใหเ้พียงพอต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองช่าง  (ครุภัณฑน์อกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อดว้ยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  

และจะด าเนินการดว้ยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ที่  266/2559  ลงวันที่  27  

มิถุนายน  2559  เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะ  และก าหนดราคากลาง  

ครุภัณฑเ์พื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  กองช่าง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  93  ข้อที่  11  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4   
 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตั้งไว้           58,000   บาท 
 

คอมพิวเตอร์ส านักงาน        ตั้งไว้           58,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน  ขนาดจอไม่น้อยกว่า  18.5  นิว้  จ านวน  2  

เครื่อง  ซึ่งมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4  CORE)  หรอื  8  แกนเสมือน  โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz  จ านวน  1  หนว่ย  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มี

หนว่ยความจ าแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  มีหน่วยความจ าหลักชนิด  DDR3  หรอืดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า  8  GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  2  TB  

จ านวน  1  หนว่ย  มี  DVD-RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ  

10/100/1000  Bast-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง  มีแป้นพมิพ์และเมาส ์  มีจอภาพแบบ  LCD  

หรอืดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว้  จ านวน  1  หน่วย  จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  ล าดับที่  9  โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว้         150,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว้          150,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เชน่  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ  กองช่าง  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  94  ข้อที ่ 

13  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

งบเงนิอุดหนุน        รวม          332,000   บาท 
 

เงนิอุดหนุน        รวม          332,000   บาท 
 

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ      ตั้งไว้         332,000   บาท 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสว่างสายบ้านนายหล้าถึงสะพานกลางหมูบ่้าน  ตั้งไว้       165,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

สายบ้านนายหล้า  เรือนค ามา  จนถึงสะพานกลางหมู่บ้าน  โดยท าการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับและโคมไฟ

สาธารณะ  พร้อมชุดควบคุมการเปิด-ปิดไฟสาธารณะอัตโนมัต ิ บ้านปวงสนุก  หมู่ที่  1  ต.บ้านกลาง  กองช่าง  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  34  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1   

กลยุทธ์ที่  1.2   
 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสายหน้าวัดทุ่งแป้ง   ตั้งไว้          167,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตองตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสาย

หนา้วัดทุ่งแป้ง  โดยท าการขยายเขตไฟฟ้า  พาดสายดับและโคมไฟสาธารณะ  พร้อมชุดควบคุมการเปิด-ปิดไฟ

สาธารณะอัตโนมัติ  บ้านทุ่งแป้ง  หมูท่ี่  2  ต.ท่าวังพร้าว  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  34  ข้อที่  10  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน      รวม       8,733,900   บาท 
 

งบลงทุน         รวม       8,733,900   บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม       8,733,900   บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      ตั้งไว้      8,733,900   บาท 
 

ประเภทถนน 

1.โครงการปรับปรุงผวิจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.3 บ้านหนองแท่น ตั้งไว้   530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผวิจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ซอย  3  

ขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  384.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรอืพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,728.00  ตาราง

เมตร  บ้านหนองแท่น  หมู่ที่  2  ต.บ้านกลาง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  43  ข้อที่  27  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2   
 

2.โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซ.3 ไป ซ.4 บา้นแท่นทอง  ตั้งไว้ 1,079,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผวิจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ซอย  3  ไป  

ซอย  4  ช่วงที่  1  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  169.00  เมตร  ช่วงที่  2  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  330.00  

เมตร  ช่วงที่  3  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  57.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรอืพืน้ที่รวมไม่นอ้ยกว่า  

2,723.00  ตารางเมตร  และพื้นที่ไหล่ทางทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า  499.00  ตารางเมตร  บ้านแท่นทอง  หมู่ที ่ 

8  ต.มะขามหลวง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  44  ข้อที่  28  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังวัดถึงท้าวโลกา        ตั้งไว้    1,050,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังวัดถึงท้าวโลกา  ขนาดกว้าง  

4.50  เมตร  ยาว  355.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,597.50  ตารางเมตร  บ้านทุ่ง

เสี้ยว  หมูท่ี่  3  ต.บ้านกลาง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  37  ข้อที่  8  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
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4.โครงการปรับปรุงผวิจราจร (Overlay) ดว้ยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ.8 บ้านต้นกอก ตั้งไว้      295,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผวิจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ซอย  8  ช่วง

ที่  1  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  229.00  เมตร  ช่วงที่  2  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  44.00  เมตร  หนา  0.05  

เมตร  หรือพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกว่า  955.50  ตารางเมตร  บ้านต้นกอก  หมู่ที่  4  ต.บ้านกลาง  กองช่าง    

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  47  ข้อ  37  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  

กลยุทธ์ที่  1.2 
 

5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายคันคลอง  ซ.4 (ถนนไส้ไก่)    ตั้งไว้          530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายคันคลอง  ซอย  4  (ถนนไส้ไก่)  ขนาดกว้าง  

3.00  เมตร  ยาว  380.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,140.00  ตารางเมตร  บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์  หมู่ที่  6  ต.บ้านกลาง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตาม

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  46  ข้อ  36  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลักต่อจากจุดเดิมหลังวัดป่าสัก  ตั้งไว้       530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลักต่อจากจุดเดิมหลังวัดป่าสัก  

ช่วงที่  1  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  134.00  เมตร  ช่วงที่  2  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  14.00  เมตร  หนา  

0.05  เมตร  (รวมทางเชื่อมและทางแยก)  หรอืพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกว่า  863.52  ตารางเมตร  บ้านป่าสัก  หมู่

ที่  9  ต.บ้านกลาง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  39  ข้อ  12  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ.3  บ้านต้นแหนหลวง  ตั้งไว้          260,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  3  บ้านต้นแหนหลวง  ขนาด

กว้าง  4.50  เมตร  ยาว  86.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  405.50  ตารางเมตร  บ้าน

ต้นแหนหลวง  หมูท่ี่  1  ต.ท่าวังพร้าว  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตาม

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  36  ข้อ  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
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8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ.15  บ้านต้นแหนหลวง   ตั้งไว้           411,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  15  บ้านต้นแหนหลวง  ขนาด

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  151.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  637.00  ตารางเมตร  รวม

ทางเชื่อม  บ้านต้นแหนหลวง  หมูท่ี่  1  ต.ท่าวังพรา้ว  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  36  ข้อ  6  สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

9.โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดว้ยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตถนนสายชลประทานเข้าหมูบ่้าน   

          ตั้งไว้          530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผวิจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตถนนสาย

ชลประทานเข้าหมู่บ้านพระบาทยั้งหวีด  ขนาดกว้าง  4.80  เมตร  ยาว  338.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  

หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,622.40  ตารางเมตร  บ้านพระบาทยั้งหวีด  หมูท่ี่  3  ต.มะขุนหวาน  กองช่าง  ตาม

แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  49  ข้อ  44  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1   

กลยุทธ์ที่  1.2 
 

ประเภทอาคาร 

10.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านต้นกอก    ตั้งไว้          235,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านต้นกอก  โดยจัดซือ้วัสดุก่อสรา้งเพื่อ

ใช้ในการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  บ้านต้นกอก  หมูท่ี่  4  ต.บ้านกลาง  กองชา่ง  ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  47  ข้อ  

38  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

11.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว  ในป่าช้าบ้านท้องฝาย  ตั้งไว้        1,127,900   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว  ในป่าช้าบ้านท้องฝาย  ขนาดกว้าง  

6.50  เมตร  ยาว  9.50  เมตร  บ้านท้องฝาย  หมูท่ี่  11  ต.บ้านกลาง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  38  ข้อ  9  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
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ประเภทรางระบายน้ า  วางท่อ  และท่อเหลี่ยม 

12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้านทุ่งแป้ง    ตั้งไว้            41,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้านทุ่งแป้ง  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  

ยาว  10.00  เมตร  พร้อมงานวางท่อ  PVC  และบ่อพัก  คสล. บ้านทุ่งแป้ง  หมู่ที่  2  ต.ท่าวังพร้าว  กองช่าง  

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  40  ข้อ  15  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  

กลยุทธ์ที่  1.2 
 

13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. บ้านมว่งพี่น้อง    ตั้งไว้          530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. (ต่อจากจุดเดิม)  บ้านมว่งพี่น้อง  ขนาด

กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  62.00  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  รวมท่อเหลี่ยม  2  จุด  บ้านมว่งพี่นอ้ง  หมู่ที่  4  ต.

มะขุนหวาน  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  48  ข้อ  42  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

14.โครงการก่อสร้างวางท่อ  คสล. บ้านพระเจ้าสององค์    ตั้งไว้          530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวางท่อ  คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  

พร้อมบ่อพัก  คสล. จ านวน  10  บ่อ  บ้านพระเจา้สององค์  หมู่ที่  8  ต.มะขุนหวาน  กองช่าง  ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  50  

ข้อ  46  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

ประเภทงานประปา 

15.โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อประปาหมูบ่้านทุ่งหลุก  ตั้งไว้          530,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อประปาภายในหมูบ่้านทุ่งหลุก  

ระยะทาง  2,475.00  เมตร  บ้านทุ่งหลุก  หมูท่ี่  3  ต.ท่าวังพร้าว  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล

บ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  41  ข้อ  18  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
 

16.โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งฟ้าบด     ตั้งไว้          525,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเจาะบ่อบาดาล  ขนาดท่อ  PVC  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิว้  ความลึกไม่

น้อยกว่า  252.00  เมตร  ปริมาณน้ าต้องไม่น้อยกว่า  7  ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  บ้านทุ่งฟ้าบด  หมูท่ี่  5  ต.

มะขามหลวง  กองช่าง  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปรากฏในตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.

2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  45  ข้อ  31  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชยีงใหม่  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.2 
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แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร      รวม            85,000   บาท 
 

งบด าเนินงาน        รวม            85,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย                 รวม            85,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       ตั้งไว้   85,000   บาท 
 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ     ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  

ที่  มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของ

เทศบาลฯ  หน้าที่  54  ข้อที่  4  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.1 
 

โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขยีว    ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขยีวเพื่อร่วมรณรงคล์ดปัญหา

โลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าพันธุ์พืช  กล้าไม้ต่างๆ และค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0891.4/ว 306  ลงวันที่  3  

กุมภาพันธ์  2554  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  55  ข้อที่  1

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล    ตั้งไว้             5,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล  และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 

306  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2554  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  

51  ข้อที่  1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  งานกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 รายรับจรงิ 

หมวด รายได้ ปี งบประมาณ 2556 ปี งบประมาณ 2557 ปี งบประมาณ 2558 

ประเภทรายรับ    

1. ค่าจ าหน่ายน้ าประปา 

 

935,755.00 987,815.00 1,023,805.00 

2. คา่ติดตัง้ประปา 

 

12,000.00 11,000.00 20,000.00 

3. ดอกเบีย้เงนิฝาก 

 

33,770.97 31,104.20 29,981.77 

4. เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ

เฉพาะการ 

300,000.00 300,000.00 400,000.00 

5. รายได้อื่น 

 

1,785.00 - 2,200.00 

รวมรายรับ 1,283,310.97 1,329,919.20 1,475,986.77 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 รายจ่ายจริง 

 ปี งบประมาณ 2556 ปี งบประมาณ 2557 ปี งบประมาณ 2558 

1 งบบุคลากร 

 

456,498.00 472,633.00 546,060.00 

2. งบด าเนนิงาน 

 

763,875.46 782,911.37 853,162.84 

3. งบลงทุน 

 

- - - 

รวมรายจ่าย 1,220,373.46 1,255,544.37 1,399,222.84 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้                                1,857,000   บาท   แยกเป็น 

 

1.  รายได้                         เป็นเงิน        1,857,000   บาท 

 

1.1  ค่าจดหนว่ยมาตรน้ า               เป็นเงิน        1,500,000   บาท 

1.2  ค่าติดตั้งประปา      เป็นเงิน             15,000   บาท 

1.3  ค่าดอกเบีย้       เป็นเงิน             40,000   บาท 

1.4  เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลอืงบเฉพาะการ   เป็นเงิน           300,000   บาท 

1.5  เบ็ดเตล็ด       เป็นเงิน               2,000   บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งานกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,804,500  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  และเงนิช่วยเหลือจาก

งบทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง            รวม           130,000   บาท 
 

งบกลาง            รวม           130,000   บาท 
 

รายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ          รวม           130,000   บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น        ตั้งไว้          130,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  โดยค านวณจากร้อยละ  2  

ของงบประมาณรายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว 1264  ลง

วันที่  30  พฤษภาคม  2557 

 

แผนงานพาณชิย์ 
 

งานกิจการประปา           รวม        1,674,500   บาท 
 

งบบุคลากร            รวม           601,000   บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)          รวม           601,000   บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว้          189,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงนิเดือนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ใหแ้ก่พนักงานเทศบาลฯ   

จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา 
 

ค่าจา้งลูกจ้างประจ า               ตั้งไว้          251,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างลูกจา้งประจ า  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           ตั้งไว้          137,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการ

ประปา   
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง           ตั้งไว้           24,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว  เงนิเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงนิเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา   
 

งบด าเนินงาน            รวม        1,065,600   บาท 
 

ค่าตอบแทน            รวม              9,500   บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         ตั้งไว้             3,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจา้ง  เฉพาะการ

ประปา   
 

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร            ตั้งไว้             6,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศกึษาบุตรให้แก่ลูกจา้งประจ า  เฉพาะการประปา   
 

ค่าใช้สอย            รวม            93,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร          ตั้งไว้           50,000   บาท 
 

ค่าจา้งเหมาบริการ            ตั้งไว้           50,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการแก่บุคคลภายนอกในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้กับกิจการประปา   

เฉพาะการประปา   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้      5,000   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว้             5,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เชน่  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า

อากาศยาน  ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป

ราชการ  เฉพาะการประปา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-

2562)  ของเทศบาลฯ  หน้าที่  89  ข้อที่  5  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          ตั้งไว้           35,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน          ตั้งไว้           35,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    เช่น  

ยานพาหนะ  เครื่องสูบน้ า  เครื่องมือและอุปกรณ์ของงานประปา  ฯลฯ  เฉพาะการประปา  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  หนา้ที่  91  ข้อที่  1  สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
 

ค่าวัสดุ             รวม            113,100   บาท 
 

ค่าวัสดุส านักงาน        ตั้งไว้           25,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  หนังสอื  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  

สมุดบัญช ี แบบพิมพ์ตา่งๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           ตั้งไว้             1,500   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา้  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น           ตั้งไว้            10,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เชน่  แก๊สหุงตม้  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๊าส  ฯลฯ  และ

การซ่อมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าวัสดุเครื่องแตง่กาย            ตั้งไว้             1,600   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา้  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง

เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์            ตั้งไว้             3,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแป้นอักขระหรอืแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าวัสดุก่อสรา้ง             ตั้งไว้           30,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  เชน่  ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบือ้ง  เหล็กเส้น  

ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
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ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            ตั้งไว้             3,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  

สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ  และการซ่อมแซมวัสดุ  

เฉพาะการประปา   
 

ค่าวัสดุอื่นๆ             ตั้งไว้           39,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ  เชน่  มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาวล์เปิด-ปิดแก๊ส  และการซ่อมแซม

วัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าสาธารณูปโภค           รวม          850,000   บาท 
 

ค่าไฟฟ้า         ตั้งไว้         850,000   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เฉพาะการประปา   
 

งบลงทุน            รวม              7,900   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์            รวม              7,900   บาท 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            รวม              7,900   บาท 
 

เครื่องพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ  (Inkjet)      ตั้งไว้             7,900   บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ  (Inkjet)  จ านวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ใน

งานส านักงาน  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น  Printer  Copier  Scanner  และ  Fax  ภายในเครื่อง

เดียวกัน  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  4,800×1,200  dpi  หรอื  

1,200×4,800  dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  หรอื  15  ภาพต่อนาที  มี

ความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  หรอื  10  ภาพต่อนาที  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  

A4  (ขาวด า-สี)  ได้  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวด า  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-

Fi)  ได้  จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  

ล าดับที่  47  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ของเทศบาลฯ  

หนา้ที่  93  ข้อที่  10  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์

ที่  5.4   

 



 

แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงานการ แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบภายใน ศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

ค่าช าระเงนิกู้ กสท . 2,181,966     2,181,966       

ช าระเงนิกู้กองทุนพฒันาเมือง 870,000       870,000         

ค่าช าระดอกเบี้ยเงนิกู้ กสท . 358,917        358,917         

ช าระดอกเบี้ยเงนิกู้กองทุนพฒันาเมือง 60,795         60,795           

สมทบกองทุนประกันสังคม 522,000       522,000        

งบกลาง เงนิชว่ยเหลือรายจา่ยเฉพาะการประปา 300,000       300,000        

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 16,106,400   16,106,400     

เบี้ยยังชพีผู้พกิาร 3,820,800    3,820,800     

งบกลาง เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 390,000       390,000        

เงนิส ารองจา่ย 400,000       400,000         

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 77,999         77,999           

เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 240,000       240,000         

เงนิสมทบกองทุน กบข. 149,000        149,000         

เงนิสมทบกองทุน กสจ. 7,300           7,300             

เงนิสมทบกองทุนสวัดิการชุมชน 50,000         50,000          

เงนิชว่ยพเิศษ 10,000         10,000           

บ าเหนจ็/ เงนิสมทบ กบท. 955,360       955,360        

บ านาญ เงนิชว่ยเหลือค่าครองชพีผู้รับบ านาญ 67,500         67,500           

เงนิเดือนนายก /รองนายกฯ 726,000         726,000         

เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่งนายก /รองนายกฯ 180,000         180,000         

ฝ่าย เงนิค่าตอบแทนนายก /รองนายกฯ 180,000         180,000         

งบ การเมือง เงนิค่าตอบแทนเลขาฯ /ที่ปรึกษาฯ 208,000        208,000        

บุคลากร ค่าตอบแทนสมาชกิสภาฯ 1,556,000      1,556,000      

เงนิเดือนพนักงานเทศบาล 7,065,800      1,217,000        1,718,640         317,700      1,680,000      11,999,140      

เงนิเพิม่พนักงานเทศบาล 290,500        67,500           67,200             85,000          510,200         

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงานการ แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบภายใน ศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

ค่าช าระเงนิกู้ กสท . 2,181,966     2,181,966       

ช าระเงนิกู้กองทุนพฒันาเมือง 870,000       870,000         

ค่าช าระดอกเบี้ยเงนิกู้ กสท . 358,917        358,917         

ช าระดอกเบี้ยเงนิกู้กองทุนพฒันาเมือง 60,795         60,795           

สมทบกองทุนประกันสังคม 522,000       522,000        

งบกลาง เงนิชว่ยเหลือรายจา่ยเฉพาะการประปา 300,000       300,000        

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 16,106,400   16,106,400     

เบี้ยยังชพีผู้พกิาร 3,820,800    3,820,800     

งบกลาง เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 390,000       390,000        

เงนิส ารองจา่ย 400,000       400,000         

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 77,999         77,999           

เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 240,000       240,000         

เงนิสมทบกองทุน กบข. 149,000        149,000         

เงนิสมทบกองทุน กสจ. 7,300           7,300             

เงนิสมทบกองทุนสวัดิการชุมชน 50,000         50,000          

เงนิชว่ยพเิศษ 10,000         10,000           

บ าเหนจ็/ เงนิสมทบ กบท. 955,360       955,360        

บ านาญ เงนิชว่ยเหลือค่าครองชพีผู้รับบ านาญ 67,500         67,500           

เงนิเดือนนายก /รองนายกฯ 726,000         726,000         

เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่งนายก /รองนายกฯ 180,000         180,000         

ฝ่าย เงนิค่าตอบแทนนายก /รองนายกฯ 180,000         180,000         

งบ การเมือง เงนิค่าตอบแทนเลขาฯ /ที่ปรึกษาฯ 208,000        208,000        

บุคลากร ค่าตอบแทนสมาชกิสภาฯ 1,556,000      1,556,000      

เงนิเดือนพนักงานเทศบาล 7,065,800      1,217,000        1,718,640         317,700      1,680,000      11,999,140      

เงนิเพิม่พนักงานเทศบาล 290,500        67,500           67,200             85,000          510,200         

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงานการ แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบภายใน ศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

เงนิประจ าต าแหน่ง 357,600         67,500           85,200            68,000          578,300         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,661,200       988,800         1,417,000        1,959,360        2,080,000     8,106,360      

เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง 216,600         168,300         156,000          276,000           320,000        1,136,900       

เงนิเดอืน ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 296,880         235,080          259,000        790,960         

งบ ฝ่าย เงนิเดือนพนักงานถ่ายโอน 15,600,000     15,600,000       

ประจ า เงนิเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 1,050,000       1,050,000         

บุคลากร เงนิเพิม่ต่างๆ พนักงานถ่ายโอน -

ค่าจา้งลูกจา้งและบุคลากรสนับสนุน 839,000         839,000        

เงนิค่าจา้งผู้ดูแลเด็ก 560,000         

เงนิเพิม่ต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก 48,000           

เงนิเพิม่ลูกจา้งและบุคลากรสนับสนุน 96,000           96,000          

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ 860,000        35,000           15,000             4,000            914,000         

ค่าเบี้ยประชุม 10,000           10,000           

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85,000          10,000            200,000          40,000          335,000        

ค่าเชา่บ้าน 327,000         72,000           36,000            90,000          525,000        

เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 125,000         40,000           30,000            40,000          235,000        

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 258,000        521,000          3,248,500        290,000        4,317,500       

งบ ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 160,000         160,000         

ด าเนนิงาน รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการ 1,100,000       259,000         11,549,589      715,000           720,000     605,000       67,000          85,000    15,100,589       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 185,000         40,000           30,000           50,000            160,000         465,000         

ค่าวัสดุส านักงาน 410,000         160,000          570,000         

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 33,000          25,000           70,000             25,000          153,000         

ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 20,000           20,000           25,000            200,000        265,000        

ค่าวสัดุ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,000          20,000           5,000             70,000             60,000          191,000          

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000         150,000         40,000           300,000          400,000        990,000        

ค่าวัสดุก่อสร้าง 20,000           21,000            40,000             420,000        501,000         
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงานการ แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบภายใน ศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

ค่าวัสดุดับเพลิง 30,000           30,000          

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000           25,000            30,000          75,000           

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 110,000          20,000           4,000            134,000         

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000           100,000           120,000         

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุกีฬา 95,000           95,000          

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,650,000       1,650,000      

ค่าวัสดุการเกษตร 10,000            20,000            50,000          80,000          

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 104,000         30,000           20,000            15,000           169,000         

งบ ค่าวัสดุอืน่ๆ 32,000            32,000          

ด าเนินงาน ค่าไฟฟา้ 600,000        250,000          850,000        

ค่าสาธารณู ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000           40,000           

ปโภค ค่าน้ าประปา 50,000            50,000          

ค่าบริการไปรษณีย์ 61,000           61,000           

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 172,000         172,000         

ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,000           8,700               2,000            28,700           

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -               

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 76,900           16,000            23,900            58,000          174,800          

ครุภัณฑ์ส ารวจ -               

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 30,000           30,000          

งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร -               

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ -               

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000         150,000         250,000        

ค่าที่ดินและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ 800,000         50,000            850,000        

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 242,000         8,733,900     8,975,900      

งบเงนิ เงนิอุดหนุน อปท.อืน่ 32,000          32,000          

อุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 64,000           930,000         332,000        1,326,000      
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงานการ แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบภายใน ศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวฒันธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ของชุมชน และนนัทนาการ และการโยธา

เงนิอุดหนนุเอกชน 10,000           310,000          320,000        

เงนิอุดหนนุกจิการสาธารณประโยชน์ -               

รวม 26,568,037     17,418,600       2,112,980      37,799,589       9,720,580      1,037,700    605,000      15,662,900      85,000   -            111,010,386      
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