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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝุายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

ทํานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 
 

    บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผ๎ูบริหารของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจํายประจ าปี ตํอสภาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนัน้  ในโอกาสนีค้ณะผ๎ูบริหารเทศบาล 

ต าบลบ๎านกลาง  จึงขอชีแ้จงให๎ทํานประธานฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกทํานได๎ทราบถึงสถานการณค์ลังตลอด 

จนหลักการ  และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังตอํไปนี ้

 

1.  สถานะการคลัง 

     1.1  งบประมาณรายจาํยทั่วไป 

      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ  วันที ่ 30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

      เทศบาลต าบลบ๎านกลางมสีถานะการเงนิ  ดังนี้ 

  ณ  วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      61,044,327.59     บาท 

   1.1.2  เงินสะสม      53,446,340.11      บาท 

   1.1.3  ทุนส ารองสะสม     19,856,106.57      บาท 

   1.1.4  รายการกันเงนิไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย 

    จ านวน           -             โครงการรวม           -        บาท 

   1.1.5  รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพันจ านวน        -       โครงการ 

       รวม           -              บาท 

 1.2  เงินกู๎คงค๎าง        10,574,541.33           บาท 

 

2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 1.  รายรับจรงิทั้งสิ้น    107,718,385.25   บาท  ประกอบไปด๎วย       

   หมวดภาษีอากร     4,584,665.89   บาท 

   หมวดคําธรรมเนียม  คําปรับ  และใบอนุญาต 2,089,744.50    บาท 

   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน   524,340.33    บาท 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด      979,275.00    บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    44,161,869.53    บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    55,378,490.00    บาท 
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 2.  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ๎ดยระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    13,221,699.88  บาท 

 3.  รายจํายจรงิ  จ านวน 103,352,028.28 บาท  ประกอบด๎วย 

   งบกลาง  26,840,142.81    บาท 

   งบบุคลากร  38,523,286.87   บาท 

   งบด าเนนิการ  22,292,997.67    บาท 

   งบลงทุน  13,802,300.24     บาท 

   งบรายจํายอื่น          -               บาท 

   งบเงินอุดหนุน              1,893,300.69   บาท 

4.  รายจํายที่จํายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ๎ดยระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

               13,221,699.88    บาท 

5.  มีการจํายเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา๎ที่  จ านวน        -      บาท 

 

3.  งบเฉพาะการ 
 

 ประเภทกิจการ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  มีรายรับจริง    1,511,142.39  บาท   

รายจํายจรงิ  1,504,993.70  บาท 
 

 1. คําจ าหนํายน้ าประปา    จ านวน  1,094,570    บาท 

 2. คาํติดตัง้น้ าประปา    จ านวน        6,000    บาท 

 3. ดอกเบีย้เงนิฝาก    จ านวน         10,572.39  บาท 

 4. เงินประมาณการทั่วไปชํวยเหลอืเฉพาะการ จ านวน     400,000     บาท 

 5. รายได๎อื่น     จ านวน         -            บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1  รายรบั  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประมาณการไวร้วมทั้งสิ้น  118,658,800.00  บาท 

รายรับ รับจริง 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    

     1  หมวดภาษอีากร 4,584,665.89 4,250,000.00 3,610,000 
    

     2  หมวดคาํธรรมเนยีม  คําปรับ และใบอนุญาต 2,089,744.50 2,136,000.00 2,076,000 

    

     3  หมวดรายไดจ๎ากทรัพย์สนิ 

 

4  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 

 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

     1. หมวดภาษจีัดสรร 

 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 

524,340.33   

979,275 

8,178,025.72 

 

   

44,161,869.53 

 

44,161,869.53 

 

 

55,378,490 

55,378,490 

560,000 

1,050,000.00 

7,996,000 

 

 

43,820,000.00 

 

43,820,000.00 

 

 

61,108,924.00 

61,108,924.00 

560,000 

1,020,000 

7,266,000 

 

 

44,930,000 

 

44,930,000 

 

 

 

66,462,800 

66,462,800  

    

รวม 107,718,385.25 112,924,924.00 118,658,800 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.2  รายจ่าย  

รายจ่าย จ่ายจรงิ 

ปี 2561 

ประมาณการ 

รายจ่าย 

ปี 2562 

ประมาณการ

รายจ่าย 

ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 26,840,142.81 28,484,318.00 29,583,711 

งบบุคลากร 38,523,286.87 44,641,860.00 45,959,360 

งบด าเนินงาน 22,292,997.67 25,795,668.00 29,546,598 

งบลงทุน 13,802,300.24 12,443,940.00 11,944,903 

งบรายจํายอื่น - - - 

งบเงินอุดหนุน 1,893,300.69 1,547,000.00 1,619,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 103,352,028.28 112,912,786.00 118,653,572 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,697,288 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,392,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศกึษา 38,539,300 

แผนงานสาธารณสุข 9,883,303 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,053,240 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 140,000 

ด้านเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,294,330 

แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

แผนงานงบกลาง 29,583,711 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 118,653,572 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งบกลาง 

งบ/งาน งานงบกลาง รวม 

งบกลาง   

    งบกลาง 28,292,291 28,292,291 

    บ าเหน็จ บ านาญ 1,291,420  1,291,420   

รวม 29,583,711 29,583,711 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไป งานวางแผน

สถิตแิละ

วิชาการ 

งานบรหิารงาน

คลัง 

รวม 

งบบุคลากร     

เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง) 3,072,000     -  - 3,072,000 

เงินเดอืน (ฝุายประจ า) 6,442,680   356,640 3,963,600 10,762,920 

งบด าเนนิงาน     

    คําตอบแทน 1,853,898  -  256,000 2,109,898 

    คําใชส๎อย 1,378,000 90,000 155,000 1,623,000 

    คําวัสด ุ 630,000  - 230,000 860,000 

    คําสาธารณูปโภค 940,000  -  - 940,000 

งบลงทุน     

    คําครุภัณฑ ์ 137,200 - 103,270 240,470 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง  - -  -  - 

งบเงินอดุหนุน     

    เงินอุดหนุน 89,000 -  - 89,000 

รวม 14,542,778 446,640 4,707,870 19,697,288 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง  -  -  - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) 1,208,400    - 1,208,400   

งบด าเนนิงาน    

    คําตอบแทน  -  -  - 

    คําใชส๎อย 302,000   35,000 337,000 

    คําวัสด ุ 230,000    - 230,000 

    คําสาธารณูปโภค  -  -  - 

งบลงทุน    

    คําครุภัณฑ ์ 617,000  - 617,000 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง -  - - 

รวม 2,357,400 35,000 2,392,400 

 

แผนงานการศึกษา 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) 20,590,900 20,590,900 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน 312,000 312,000 

    คําใชส๎อย 13,161,700 13,161,700 

    คําวัสด ุ 2,418,000 2,418,000 

    คําสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ 696,700 696,700 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 250,000 250,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน 1,110,000 1,110,000 

รวม 38,539,300 38,539,300 

 



-9- 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) 4,360,100    4,360,100    

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน 365,000   365,000   

    คําใชส๎อย 3,984,000   3,984,000   

    คําวัสด ุ 485,000   485,000   

    คําสาธารณูปโภค 240,000   240,000   

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ 129,203   129,203   

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 20,000   20,000   

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000 

รวม 9,883,303 9,883,303 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ/งาน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร   

    เงนิเดอืน (ฝุายการเมอืง  -  - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) 551,040 551,040 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน  -  - 

    คําใชส๎อย 405,000 405,000 

    คําวัสด ุ  -  - 

    คําสาธารณูปโภค  -  - 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ 37,200 37,200 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 60,000 60,000 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน  -  - 

รวม 1,053,240 1,053,240 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ/งาน งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) - - - 

งบด าเนนิงาน    

    คําตอบแทน - - - 

    คําใชส๎อย 120,000 20,000 140,000 

    คําวัสด ุ - - - 

    คําสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คําครุภัณฑ ์ - - - 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง - - - 

งบเงินอดุหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 120,000 20,000 140,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 

งบบุคลากร    

    เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง - - - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) 5,414,000 - 5,414,000 

งบด าเนนิงาน    

    คําตอบแทน 341,000 - 341,000 

    คําใชส๎อย 725,000 - 725,000 

    คําวัสด ุ 800,000 - 800,000 

    คําสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

    คําครุภัณฑ ์ 231,830 - 231,830 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง 100,000 9,562,500 9,662,500 

งบเงินอดุหนุน    

    เงินอุดหนุน 120,000 - 120,000 

รวม 7,731,830 9,562,500 17,294,330 
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แผนงานการเกษตร 

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบบุคลากร   

    เงินเดอืน (ฝุายการเมอืง - - 

    เงินเดอืน (ฝุายประจ า) - - 

งบด าเนนิงาน   

    คําตอบแทน - - 

    คําใชส๎อย 40,000 40,000 

    คําวัสด ุ 30,000 30,000 

    คําสาธารณูปโภค - - 

งบลงทุน   

    คําครุภัณฑ ์ - - 

    คําท่ีดนิและสิ่งกํอสร๎าง - - 

งบเงินอดุหนุน   

    เงินอุดหนุน - - 

รวม 70,000 70,000 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจ

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา  62

และมาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  และโดยความ

เห็นชอบของผ๎ูวาํราชการจังหวัดเชียงใหม ํ  

  ข๎อ  1  เทศบัญญัตินี้เรยีกวํา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

  ข๎อ  2  เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตวํันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต๎นไป 

  ข๎อ  3  งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  

118,653,572.00  บาท 

  ข๎อ  4  งบประมาณรายจํายทั่วไป  จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  118,653,572.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี ้

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,697,288 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,392,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศกึษา 38,539,300 

    แผนงานสาธารณสุข 9,883,303 

    แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1,053,240 

    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000 

ด้านเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,294,330 

    แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    งบกลาง 29,583,711 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 118,653,572 
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  ข๎อ  5  งบประมาณรายจํายเฉพาะการ  จํายจากเงินรายได๎   เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น  

1,640,000.00  บาท  ดังนี้ 

 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 156,300 

งบบุคลากร 588,000 

งบด าเนินงาน 873,000 

งบลงทุน  17,000 

งบรายจํายอื่น - 

งบเงินอุดหนุน - 

รวมรายจ่าย 1,634,300 

 

  ข๎อ  6  ให๎นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านกลาง  ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติ     

ให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงนิของเทศบาล 
 

  ข๎อ  7  ให๎นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านกลาง  มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 

 

                                                                        (ลงนาม) 

                                                                                       (นายสมบูรณ์  กุยด๎วง) 

                                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านกลาง 

 

 เหน็ชอบ 

 

 

 

          (นางสาวภัทราพร  ลายจุด)  

  นายอ าเภอสันปุาตอง  ปฏิบัติราชการแทน 

        ผูว๎ําราชการจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 

 



 

 



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2563

หมวดภาษอีากร

1. ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 2,957,035.39         3,420,310.59      3,710,089.59       3,500,000.00       -99.14 30,000.00          

2. ภาษบี ารุงทอ้งที่ 155,296.35            162,676.04         174,629.30          150,000.00          -93.33 10,000.00           

3. ภาษปีา้ย 526,940.00            514,764.00          611,137.00           500,000.00          0 500,000.00        

4. ภาษทีี่ดินสิ่งปลูกสร้าง  -  -  -  - 100 3,000,000.00     

4. อากรฆ่าสัตว์ 52,510.00              92,295.00          88,810.00            100,000.00          -30 70,000.00           

รวมหมวดภาษอีากร 3,691,781.74         4,190,045.63      4,584,665.89      4,250,000.00      -15.06 3,610,000.00     

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ 93,594.00              98,127.00           88,170.00            90,000.00            0  - 

และจ าหน่ายเนื้อสัตว์

2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์   -  19,671.00            17,682.00            20,000.00            0  - 

3. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจ้ าหน่ายเนื้อสัตว์   -    -    -    -  100 70,000.00           

4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,811.20                 4,452.30             5,771.50              5,000.00              0 5,000.00            

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,960.00                1,940.00             2,150.00              2,000.00              0 2,000.00            

6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 1,488,690.00         1,739,100.00       1,657,920.00       1,700,000.00        0 1,700,000.00      

7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจง้ฯ 18,220.00              14,800.00           7,190.00              10,000.00            0 10,000.00           

8. ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ 2,560.00               2,280.00            2,360.00             2,000.00              0 2,000.00            

แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายรับจริง

รายการ

ประมาณการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2563

9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร์ 15,590.00              19,020.00           21,270.00            20,000.00            0 20,000.00          

10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 3,400.00                3,780.00             3,940.00              3,000.00              0 3,000.00            

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

12. ค่าปรับการผิดสัญญา 572,781.00            961,130.00         61,179.00             50,000.00            -40 30,000.00          

13. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 185,925.00            185,900.00         154,500.00          170,000.00           0 170,000.00         

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

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

15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,226.00             27,162.00           54,227.00            50,000.00            0 50,000.00          

16. คา่ใบอนญุาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสยีง 985.00                  465.00                585.00                1,000.00              0 1,000.00             

17. ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 14,400.00              9,900.00            10,800.00            8,000.00              0 8,000.00            

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 2,426,692.20        3,091,927.30      2,089,744.50      2,136,000.00       -2.81 2,076,000.00     

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 740,261.46             533,408.22         450,891.25          500,000.00          0 500,000.00        

2. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 54,594.01              64,777.79            73,449.08            60,000.00            0 60,000.00          

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 794,855.47           598,186.01         524,340.33         560,000.00          0 560,000.00        

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

1. ค่าขายแบบแปลน 102,200.00            106,200.00         24,500.00            50,000.00            -60 20,000.00          

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 636,696.00           1,005,775.00      954,775.00          1,000,000.00       0 1,000,000.00      

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 738,896.00           1,111,975.00       979,275.00          1,050,000.00       -2.86 1,020,000.00     

รายรับจริง ประมาณการ

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2563

หมวดภาษจีัดสรร

1. ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 749,647.02            1,214,658.93       1,180,670.16        1,200,000.00       0 1,200,000.00      

2. ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 21,429,791.51        21,944,481.14      22,480,247.89     22,500,000.00     2.22 23,000,000.00   

3. ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 5,107,321.19          5,079,991.19       5,478,233.04       5,400,000.00       1.85 5,500,000.00     

4. ภาษธีุรกิจเฉพาะ 632,365.97            741,210.07          572,180.34          600,000.00          0 600,000.00        

5. ภาษสีรรพสามิต 4,609,042.36         7,348,057.54      8,234,840.35       8,370,000.00       7.53 9,000,000.00     

6. ค่าภาคหลวงแร่ 75,375.51              88,054.49           76,560.55            80,000.00            0 80,000.00          

7. ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 73,060.42              67,315.93           64,367.20            70,000.00            0 70,000.00           

8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิ 3,579,563.00         4,100,528.00      6,074,770.00       5,600,000.00       0 5,480,000.00      

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษจีัดสรร 36,256,166.98        40,584,297.29    44,161,869.53     43,820,000.00     2.81 44,930,000.00   

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป

1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามหน้าที่ 33,849,576.00       51,019,367.00     55,378,490.00     61,108,924.00      8.8 66,462,800.00    

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 33,849,576.00 51,019,367.00 55,378,490.00 61,108,924.00 8.8 66,462,800.00

รวมทุกหมวด 77,757,968.39 100,595,798.23 107,718,385.25 112,924,924.00     5.07 118,658,800.00      

ประมาณการ
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รายการ

รายรับจริง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลางอ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  118,658,800  บาท  แยกเป็น 

 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

1.  หมวดภาษีอากร       รวม      3,610,000  บาท 

 1.1  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ     จ านวน    30,000  บาท 

ประมาณการตัง้รับไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาตามจ านวนผู๎อยูํในขํายต๎องช าระภาษีที่มีในพื้นที่  และประกอบกับมีการ

แยกรายการประมาณการรายรับ  ออกเป็นรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างออกไปท าให๎ประมาณการรายรับ    

น๎อยกวําปีที่ผาํนมา 
 

 1.2  ภาษีบ ารุงท๎องที่      จ านวน            10,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎น๎อยกวําปีที่ผํานมาตามจ านวนผู๎อยูํในขํายที่ต๎องช าระภาษีที่มีในพื้นที่  และประกอบกับ     

มีการแยกรายการประมาณการรายรับ  ออกเป็นรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างออกไปท าให๎ประมาณการ

รายรับน๎อยกวําปีที่ผาํนมา 
 

 1.3  ภาษีปูาย       จ านวน        500,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนผ๎ูอยูํในขํายที่ต๎องช าระภาษีในพืน้ที่ 
 

 1.4  ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร๎าง     จ านวน        3,000,000  บาท 

ประมาณการรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตามกฎหมายที่ก าหนดเนื่องจากเป็นปีแรกของการจัดเก็บ         

จงึประมาณการใกล๎เคียงกับรายรับจรงิของภาษีโรงเรือนและที่ดนิรวมกับภาษีบ ารุงท๎องที่ 
 

 1.5  อากรการฆําสัตว์      จ านวน                70,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาตามจ านวนผูอ๎ยูํในขํายที่ต๎องช าระอากรฆําสัตว์ในพืน้ที่  
 

2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม        2,076,000  บาท 

2.1  คําธรรมเนียมประทับตรารับรองให๎จ าหนํายเนื้อสัตว์   จ านวน            70,000  บาท 

ประมาณการไว๎ตามจ านวนข๎อมูลทีไ่ด๎รับจรงิในปีงบประมาณที่ผํานมาของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 
 

2.2  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน              5,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาเนื่องจากประมาณการจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันในพืน้ที่เทศบาล

ต าบลบ๎านกลาง 
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2.3  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน                2,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนที่ได๎รับจริงในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.4  คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย     จ านวน          1,700,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับจรงิในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.5  คําธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจ๎งสถานที่จ าหนําย จ านวน              10,000  บาท 

อาหารหรอืสะสมอาหาร 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาตามสถิตจิ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.6  คําธรรมเนียมปิดโปรย  ตดิตั้งแผํนประกาศหรือแผํนปลิว  จ านวน                2,000  บาท 

เพื่อการโฆษณา 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.7  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์    จ านวน              20,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.8  คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์    จ านวน                3,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.9  คําปรับผู๎กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก    จ านวน                3,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.10  คําปรับการผิดสัญญา      จ านวน      30,000  บาท 

ประมาณการไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.11  คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย  จ านวน             170,000  บาท 

ตํอสุขภาพ 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.12  คาํใบอนุญาตให๎ตั้งตลาดเอกชน     จ านวน                 2,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับกับปีที่ผาํนตามจ านวนที่ได๎รับตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผาํนมา 
 

2.13  คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน                50,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
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2.14  คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง  จ านวน                  1,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถิติจ านวนที่ได๎รับในปีงบประมาณที่ผํานมา 
 

2.15  คําใบอนุญาตอื่นๆ       จ านวน                  8,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 

 
 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม                560,000  บาท 

3.1  คําดอกเบีย้เงนิฝาก       จ านวน             500,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนเงนิต๎นที่จะได๎รับดอกเบีย้ 
 

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

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามจ านวนเงนิต๎นที่จะได๎รับดอกเบีย้ 
 

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม             1,020,000  บาท 

4.1  คําขายแบบแปลน       จ านวน              20,000  บาท 

ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

4.2  รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ      จ านวน       1,000,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร         รวม          44,930,000  บาท 

1.  ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน    จ านวน           1,200,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรเทําเดิม 
 

2.  ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ      จ านวน        23,000,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

3.  ภาษีมูลคาํเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได๎ฯ     จ านวน          5,500,000   บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรเพิ่มขึน้ 
 

4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน             600,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณเทําเดิม 
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5.  ภาษีสรรพสามิต       จ านวน           9,000,000  บาท 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  และเนื่องจากได๎มกีาร

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

กระจายอ านาจฯ เรื่องการจัดสรรภาษี ซึ่งไมํได๎มกีารก าหนดการจัดสรรภาษีสุราไว๎ 

 

6.  คําภาคหลวงแรํ       จ านวน               80,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจในพืน้ที่ 
 

7.  คําภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน               70,000  บาท 

ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผาํนมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณเทําเดิม 
 

8.  คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ      จ านวน    5,480,000  บาท 

ประมาณการไว๎น๎อยกวําปีที่ผาํนมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณลดลง 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป       รวม  66,462,800  บาท 

1.  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา๎ที่   จ านวน     66,462,800 บาท 

และภารกิจถํายโอนเลือกท า 

ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563  กรมสํงเสริม 

การปกครองท๎องถิ่นได๎แจ๎งจัดสรรเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์และภารกิจ 

ด๎านการศกึษา  และเงนิสวัสดิการผ๎ูสูงอายุ  จึงตอ๎งประมาณการรับและจําย 

ในงบประมาณรายจํายประจ าปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวํนที่สุด   

ที่  มท  0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และตามหนังสือ 

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว2598 

ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2562 
 

รวมทั้งสิ้น        จ านวน  118,658,800  บาท 



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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง

ค่าช าระหนี้เงินต้น

1.  คา่ช าระเงินกูส้ านกังานเงินทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล 2,100,014.88    2,140,384.62    2,181,965.45    2,224,793.70    2,268,907.00     2.01 2,314,344.00       

ค่าช าระดอกเบี้ย

1.  คา่ช าระดอกเบี้ยเงนิกูก้องทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล 440,866.76       400,497.02       358,916.19       316,087.94       271,975.00         - 16.71 226,539.00         

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 422,651.00       476,861.00       490,969.00      463,917.00       522,000.00       - 4.22 500,000.00         

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  -  -  -  -  - 100 40,000.00           

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - 15,081,300.00  16,045,200.00  18,060,000.00   6.63 19,256,400.00    

เบี้ยยังชีพผู้พิการ - - 3,540,800.00   3,687,200.00   4,060,000.00     0.73 4,089,600.00      

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ 325,500.00      326,000.00      316,500.00       327,500.00      360,000.00       0 360,000.00         

เงินส ารองจา่ย 274,009.40       115,714.28        275,368.42       875,286.00      500,000.00       0 500,000.00         

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
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รายการ

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประมาณการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

รายจา่ยตามข้อผูกพัน

1.ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 70,741.55         71,076.06         77,998.89         76,905.38        82,793.00          5.58 87,408.00           

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 237,000.00      240,000.00      240,000.00      240,000.00      250,000.00       0 250,000.00         

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลฯ

3.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) 240,817.00       118,522.50       135,083.00       144,702.49        155,300.00        28.79 200,000.00         

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

เงินช่วยพิเศษ - - - 34,710.00         10,000.00          0 10,000.00           

เงินคา่ท าขวัญพนกังานสว่นท้องถิน่/ลกูจ้าง - - -  - 30,000.00            0 30,000.00             

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการจัดการจราจร - - -  -  - 100 3,000.00               

เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรข้าราชการ/พนกังานสว่นท้องถิน่บ านาญ - - - 25,700.00        50,000.00            50 75,000.00             

รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง 5,659,682.00        5,444,833.44   23,925,461.90       24,914,563.51      27,420,498.00      3.18 28,292,291.00     

งบกลาง  หมวดรายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ/บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น(กบท. ) 887,987.00       932,630.00      986,500.00      957,120.00       996,320.00       5.02 1,043,920.00      

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

ส่วนทอ้งถิ่น

เงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจา้งประจ า  -  -  -  -  - 100 180,000.00         

รวมหมวดรายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ 859,224.00       999,734.00       1,053,604.00   1,024,224.00    1,063,820.00     21.62 1,291,420.00       

รวมงบกลาง 6,158,906.00    6,444,567.44   24,979,065.90       25,938,787.51        28,484,318.00        3.87 29,583,711.00     

รวมงานงบกลาง 6,158,906.00    6,444,567.44   24,979,065.90       26,840,142.81      28,484,318.00        3.87 29,583,711.00     

รวมแผนงานงบกลาง 6,158,906.00    6,444,567.44   24,979,065.90       26,840,142.81      28,484,318.00        3.87 29,583,711.00     

รายการ

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 725,760.00       725,760.00       725,760.00       725,760.00       726,000.00        4.14 756,000.00         

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/ 180,000.00       180,000.00       180,000.00       180,000.00       180,000.00        33.34 240,000.00         

รองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 180,000.00       180,000.00       180,000.00       180,000.00       180,000.00        33.34 240,000.00         

รองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 207,360.00      207,360.00      207,360.00      207,360.00      208,000.00       3.85 216,000.00         

เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ 1,555,200.00    1,552,848.00    1,434,240.00    1,434,240.00    1,556,000.00     4.12 1,620,000.00      

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,850,000.00       2,845,968.00        2,727,360.00    2,727,360.00    2,850,000.00    7.79 3,072,000.00      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 3,219,709.64    3,615,356.00    3,995,160.00    4,268,220.00   4,966,000.00     1.16 5,023,200.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 213,166.00       228,640.00      223,620.00      218,400.00       218,400.00        0 218,400.00         

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

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 982,364.10       1,011,720.00     909,600.00      936,840.00      947,000.00        - 10.18 850,680.00         

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 163,916.80       156,000.00       125,520.00       100,260.00       83,000.00         - 6.03 78,000.00           

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,625,300.00        5,252,916.00    5,508,300.00      5,778,120.00      6,486,800.00    - 0.68 6,442,680.00      

รวมงบบุคลากร 7,475,300.00   8,098,884.00        8,235,660.00        8,505,480.00        9,336,800.00    1.89 9,514,680.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  เงนิคา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่เทศบาล 408,550.00      -  - 2,400.00          10,000.00          0 10,000.00           

2.  คา่ตอบแทนฯ คณะกรรมการการเลือกตัง้ทอ้งถิ่นชุดต่างๆ  -  -  -  -  - 100 450,000.00         

3.  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 2,046,350.00   2,661,350.00     -  - 1,000,000.00      - 20 800,000.00         

ค่าเบี้ยประชุม 19,000.00         8,125.00           7,312.50           9,500.00          10,000.00          0 10,000.00           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,600.00        40,320.00        84,000.00        64,740.00         70,000.00          0 70,000.00           

ค่าเช่าบา้น 229,741.00       252,500.00      282,000.00      297,000.00      320,000.00       30.60 417,898.00          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,969.50        39,270.00        63,345.00        73,100.00         80,000.00         20 96,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 740,000.00      3,001,565.00   436,657.50       446,740.00      1,490,000.00     - 5.78 1,853,898.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ 11,787.00          166,176.00       207,096.00      278,000.00      264,000.00        9.09 288,000.00         

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

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี - 9,180.00           15,050.00         6,360.00          5,000.00           100 10,000.00           

ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพธิกีาร

ค่ารับรอง 62,224.00        45,210.00         23,387.00        39,931.00         50,000.00         0 50,000.00           

ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธี วฒันธรรมประเพณี 9,670.00          75,527.00         63,217.35         7,040.00           30,000.00         0 30,000.00           

และพิธีทางศาสนา

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลอืกตัง้ - - - - 400,000.00        12.5 450,000.00         

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 302,226.00      196,182.00       246,369.00      329,194.50       350,000.00       0 350,000.00         

โครงการจัดงานวนัเทศบาล 11,050.00         10,770.00         400.00             12,210.00         20,000.00         0 20,000.00           

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

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์

4,180.00           - - - 5,000.00           0 5,000.00             

โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย 4,348.00           - - 30,800.00        30,000.00         0 30,000.00           

โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบา้นกลาง - - - - 5,000.00           100 10,000.00           

โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมายตา่งๆ - 17,770.00         18,410.00         16,780.00         20,000.00         0 20,000.00           

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิ 24,090.00          94,820.00          66,865.00         49,830.00          140,000.00           - 28.58 100,000.00            

รวมหมวดค่าใช้สอย 905,000.00      816,666.41       914,788.94       1,031,374.05    1,449,000.00     33.06 1,378,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 228,901.55       196,309.15       321,262.00       352,026.90      400,000.00        0 400,000.00         

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 8,756.00          14,184.00          14,267.00         19,786.25         20,000.00         0 20,000.00           

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

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,927.30        15,763.80         21,894.50         21,001.97         40,000.00          0 40,000.00           

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 79,890.00        96,574.00         115,060.00       109,800.00       100,000.00        0 100,000.00         

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 38,909.00        41,130.00         53,420.00        172,760.00       50,000.00         0 50,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 466,000.00      363,960.95       525,903.50      675,375.12       630,000.00       0 630,000.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 511,699.55       561,342.60       612,520.41       759,294.11        700,000.00        0 700,000.00         

ค่าบริการโทรศัพท์ 37,626.46         35,732.13         34,684.59         32,860.98        40,000.00          0 40,000.00           

ค่าบริการไปรษณีย์ 52,207.00        57,379.00         49,582.00        44,631.00         40,000.00          0 40,000.00           

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 155,228.00       152,339.00       145,277.00       141,057.84        160,000.00        0 160,000.00         

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 750,000.00      713,681.60       842,064.00      977,843.93      940,000.00       0 940,000.00         

รวมงบด าเนินงาน 2,961,000.00    4,895,873.96    2,719,413.94     3,131,333.10    4,509,000.00    8.72 4,801,898.00      

รายการ
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ไมค์ตั้งโต๊ะหอ้งประชุม - - - - - 100 53,000.00           

เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ - - - - - 100 4,200.00             

พัดลมไอเย็น - - - - - 100 80,000.00           

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 56,000.00        39,700.00        120,100.00       227,990.00      314,324.00        - 56.35 137,200.00         

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

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

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 6,000.00          7,000.00          7,000.00          27,000.00        7,000.00            0 7,000.00             

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

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

อุดหนุนการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ใน

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.ชม.

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

อุดหนนุโครงการสนบัสนนุการจัดแสดงและจ าหนา่ย

สนิคา้ OTOP ในงานฤดหูนาวและงานของดเีมอืงชม

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

รายการ

ประมาณการ
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เงินอุดหนุนเอกชน

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

อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าฯ - - - - 5,000.00           0 5,000.00             
รวมหมวดเงินอุดหนุน 108,000.00      139,000.00       86,000.00        104,000.00      215,500.00        - 58.70 89,000.00           

รวมงบเงินอุดหนุน 108,000.00      139,000.00       86,000.00        104,000.00      215,500.00        - 58.70 89,000.00           

รวมงานบริหารท่ัวไป 10,500,300.00      13,266,569.09       11,161,173.94    11,968,803.10        14,057,350.00        4.17 14,542,778.00    

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,500,300.00      13,266,569.09       11,161,173.94    11,968,803.10        14,057,350.00        4.17 14,542,778.00    

รายการ
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  งบบุคลากร

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 238,200.00      272,000.00      249,912.00       314,580.00       336,600.00       5.96 356,640.00         

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 241,050.00      272,000.00      249,912.00       314,580.00      336,600.00       5.96 356,640.00        

รวมงบบุคลากร 241,050.00      272,000.00      249,912.00       314,580.00      336,600.00       5.96 356,640.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเก่ียวเนื่องกับการปฏบิติัราชการฯ

ค่าใช้จา่ยในการจัดท าแผนพัฒนาค่าสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชแผนด าเนินงานฯ

           85,134.00            68,814.00           86,846.00            54,075.00            60,000.00 0              60,000.00

โครงการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนฯ

  -   -   -   -   - 100              30,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 60,000.00        75,594.00        86,846.00        54,075.00        60,000.00         50 90,000.00           

รวมงบด าเนินงาน 60,000.00        75,594.00        86,846.00        54,075.00        60,000.00         50 90,000.00           

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ 301,050.00      347,594.00      336,758.00      368,655.00      396,600.00       12.62 446,640.00        

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 301,050.00      347,594.00      336,758.00      368,655.00      396,600.00       12.62 446,640.00        

-29-
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แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 2,065,628.33   2,314,609.00    2,223,071.00    2,377,847.00    3,180,000.00      - 0.79 3,154,920.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 88,240.00        74,981.00         67,200.00        16,800.00         67,200.00          0 67,200.00           

เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00        94,200.00        103,200.00       52,800.00        103,200.00        0 103,200.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 453,196.00       509,460.00      513,120.00       529,080.00      554,520.00        3.21 572,280.00         

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 81,700.00         84,000.00        81,180.00         69,180.00         56,500.00         16.82 66,000.00           

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,649,720.00    3,077,250.00   2,987,771.00    3,045,707.00   3,961,420.00     0.06 3,963,600.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000.00        19,680.00         23,880.00        25,610.00         40,000.00          0. 40,000.00           

ค่าเช่าบา้น 56,400.00        60,000.00        62,500.00        150,100.00       156,000.00        38.47 216,000.00         

รวมหมวดค่าตอบแทน 131,000.00       125,365.00      156,780.00      242,110.00       246,000.00       4.07 256,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 24,800.00        215.00               -  - 2,000.00           0 2,000.00             

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

ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี - -  -  - 30,000.00         66.67 50,000.00           

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

รายการ
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 27,357.50         56,176.00         34,512.00         27,480.00         40,000.00          0 40,000.00           

โครงการอบรมใหค้วามรู้แก ่คกก.จัดซื้อจัดจ้าง - - - 9,873.00          20,000.00         - 50 10,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 17,120.00         24,234.00         14,700.00         4,640.00           40,000.00          0 40,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 153,000.00      81,882.00        83,057.21        42,961.35         145,000.00        6.90 155,000.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 106,665.80       90,865.30        63,063.55        45,997.20         80,000.00         0 80,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,200.00          1,680.00           12,800.00         10,000.00          0 10,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,042.20         14,222.10         16,973.40         23,440.80         30,000.00         0 30,000.00           

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,400.00          1,600.00           3,350.00          4,292.00          10,000.00          100 20,000.00           

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ - - 68,360.00        - 50,000.00         80 90,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 216,000.00      149,799.40       154,276.95       87,730.00        180,000.00        27.78 230,000.00        

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส านักงาน - 16,000.00         16,000.00         15,900.00         16,000.00          6.25 17,000.00           

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า - - - 3,300.00          17,000.00          - 47.06 9,000.00             

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ์ - - - - - 100 16,000.00           

เคร่ืองสแกนเนอร์ - - - - - 100 18,000.00           

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - 40,600.00        11,000.00         30,000.00        33,000.00         16.67 38,500.00           

เก้าอี้ส านักงาน - - - 1,500.00           3,000.00           59 4,770.00             

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 15,000.00        108,600.00      48,600.00        62,600.00        77,000.00         34.12 103,270.00         

รวมงบลงทุน 15,000.00        108,600.00      48,600.00        62,600.00        77,000.00         34.12 103,270.00         

รวมงานบริหารงานคลัง 3,169,720.00    3,542,896.40   3,400,485.16   3,481,108.35    4,609,420.00     2.20 4,707,870.00      

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 3,169,720.00    3,542,896.40   3,400,485.16   3,481,108.35    4,609,420.00     2.20 4,707,870.00      

ประมาณการ
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แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 911,160.00        959,060.00      975,600.00      1,001,280.00    1,043,000.00     2.63 1,070,400.00       

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 132,000.00       149,612.00       145,140.00        128,820.00       116,000.00        18.97 138,000.00         

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,100,200.00    1,393,932.00    1,411,920.00     1,435,620.00    1,485,600.00      - 18.66 1,208,400.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่จ้างเหมาบริการ - - - - 168,000.00        14.29 192,000.00         โครงการอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรและ

อุบัตเิหตุ 17,870.00         10,001.00         17,835.00         15,655.00         20,000.00         0 20,000.00           

โครงการประชาชนอุน่ใจดว้ยบริการระบบแพทย์ฉกุเฉนิยุคใหม่ 24 ชั่วโมง 556.40             941.60              620.60             930.90             10,000.00          0 10,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 18,219.00         34,270.50         39,672.50        70,788.60         80,000.00         0 80,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 70,000.00        45,213.10         58,128.10         87,374.50        278,000.00       8.64 302,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 11,890.00         14,955.00         24,330.00        9,750.00          20,000.00         - 50 10,000.00           

รายจ่ายจริง

รายการ

ประมาณการ
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ค่าวสัดุก่อสร้าง 5,404.57           69,702.62        2,393.44           9,792.74           20,000.00         - 50 10,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 25,240.00        14,200.00         14,560.00         15,695.00         20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 143,525.80       126,045.20       147,418.90        170,977.60       180,000.00        - 16.67 150,000.00         

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

ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 19,350.00         29,532.00         - 29,670.00        20,000.00         0 20,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 260,000.00      272,934.82      206,528.54      235,885.34      280,000.00       - 17.86 230,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 330,000.00      318,147.92       264,656.64      323,259.84      558,000.00       - 4.66 532,000.00        

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองสูบน้ า - - - - - 100 11,000.00            

เคร่ืองดดูฝุ่น - - - - - 100 13,000.00           

เคร่ืองอัดฉดีน้ าแรง - - - - - 100 2,300.00             

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด - - - - - 100 490,700.00         

หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและประบปรุงครุภัณฑ์ 62,192.30         20,116.00         - 178,476.00       100,000.00        0 100,000.00         

รวมงบลงทุน 240,000.00      106,121.53       10,500.00        191,676.00       113,250.00        444.82 617,000.00         

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 1,670,200.00    1,818,201.45    1,687,076.64    1,950,555.84   2,308,990.00    2.10 2,357,400.00     

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 1,670,200.00    1,818,201.45    1,687,076.64    1,950,555.84   2,308,990.00     2.10 2,357,400.00      

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการซักซ้อม

แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

- - - - 20,000.00         0 20,000.00           

โครงการของศูนย์ อปพร และพฒันาศักยภาพของ อปพร . - - - - 50,000.00         - 80 10,000.00           

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า (ท้องถิน่ป่ารักษ์น้ า)  -  -  -  -   - 100 5,000.00             

รวมหมวดค่าใช้สอย 209,900.00      - 7,560.00          - 70,000.00         - 57.15 35,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 209,900.00      - 7,560.00          - 70,000.00         - 57.15 35,000.00          

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย 209,900.00      - 7,560.00          - 70,000.00         - 57.15 35,000.00          

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 209,900.00      - 7,560.00          - 70,000.00         - 57.15 35,000.00          

-35-
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,045,800.00    1,156,113.00     1,213,530.00    1,128,845.00    1,715,000.00      5.02 1,801,000.00       

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 67,200.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00          0 67,200.00           

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

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,209,995.00    1,299,210.00    1,284,080.50    1,093,884.48    1,830,000.00     - 38.04 1,134,000.00       

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 129,483.00       128,806.00       123,531.00       106,516.39       108,000.00        0 108,000.00         

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 10,214,149.33   10,336,430.00  10,389,888.50  11,753,132.50   11,810,000.00    10.53 13,053,000.00    

เงินค่าตอบแทนวทิยาฐานะ - - - - 1,790,000.00     11.74 2,000,000.00      

เงนิคา่จ้างลกูจ้างประจ าและบุคลากรสนบัสนนุการสอน 461,798.00       792,149.00       597,840.00       612,960.00       260,000.00       149.23 648,000.00         

เงินเพิ่มตา่งๆลกูจ้างประจ าและบุคลากรสนบัสนนุการสอน 38,933.00        93,032.00        96,000.00        91,800.00         92,000.00         10.87 82,000.00           

เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก - - 565,140.00       760,290.00      1,070,000.00     11.59 1,194,000.00       

เงินค่าจา้งผู้ดูแลเด็ก - - 505,800.00      379,440.00       403,000.00        1.99 411,000.00          

เงินเพิ่มต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก - - 37,560.00        13,260.00         13,500.00          - 44.45 7,500.00             

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 15,140,600.00       13,940,140.00       15,176,970.00       16,316,928.37        19,243,900.00        7 20,590,900.00        

รวมงบบุคลากร 15,140,600.00       13,940,140.00       15,176,970.00       16,316,928.37        19,243,900.00        7 20,590,900.00        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู 6,200.00          12,550.00         20,050.00        28,250.00        50,000.00         0 50,000.00           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,180.00         7,600.00           - 9,960.00          10,000.00          0 10,000.00           

ค่าเช่าบา้น 72,000.00        72,000.00        79,000.00        84,000.00        120,000.00        35 162,000.00         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,240.00         14,740.00         49,930.00        51,500.00         90,000.00         0 90,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 465,000.00      107,890.00       165,300.00      183,610.00       270,000.00       15.56 312,000.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - - 2,000.00          5,000.00           0 5,000.00             

ค่าจา้งเหมาบริการ 384,345.00       313,290.00       411,192.00        673,120.56       600,000.00       33.34 800,000.00         

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 141,521.00        59,094.00        42,757.00         123,396.00       50,000.00         0 50,000.00           

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

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ

-37-



 

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

ค่าพัฒนาเจา้หน้าที่โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยา

เสพติดในโรงเรียนทอ้งถิ่น

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

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย - - - 23,947.00         30,000.00         0 30,000.00           

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - - 1,550.00           15,685.00         20,000.00         0 20,000.00           

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 90,000.00        49,936.00        252,000.00       28.18 130,000.00         

โครงการช่วยเหลือการเดินทางของเด็กเล็กที่มฐีานะยากจน - - - - - 100 70,000.00           

พัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครูทีส่งักดัศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ - - - - - 100 40,000.00           

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลบ้านกลาง

ค่าอาหารกลางวนันักเรียน 298,000.00      280,000.00      173,600.00       561,380.00       548,800.00        7.15 588,000.00         

ค่าจัดการเรียนการสอน - - 57,800.00        171,700.00        190,400.00        78.58 340,000.00         

ค่าหนังสือเรียน - - - - 22,400.00          7.15 24,000.00           

ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - - 22,400.00          7.15 24,000.00           

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - - - - 33,600.00         7.15 36,000.00           

ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - - - - 50,500.00         2.18 51,600.00           

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)

ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนอนุบาล อ.1 ถึงชั้น

 ป.6

2,500,000.00   2,640,000.00   960,000.00      1,995,460.00    2,426,000.00     8.50 2,632,000.00      

ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน  ม.1 – ม.3 - - - - 856,000.00       -18.72 721,000.00         

ค่าส่งเสริมศักยถาพการจัดการศึกษาท้องถิน่

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

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

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

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

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

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น

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

ผู้ประกอบวชิาชพีครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  โรงเรียนเทศบาล  1 - - - - - 100            340,000.00

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

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา - - - 50,000.00         - 100 56,000.00           

โครงการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู ่

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- - - - 100,000.00        0 100,000.00         
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โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น  -  -  -  -  - 100 100,000.00         

ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

- 174,500.00       143,600.00       153,200.00       170,400.00        132.40 396,000.00         

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)

- 171,000.00       194,400.00       191,800.00       187,200.00        191.67 546,000.00         

ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน

คา่จัดการเรียนการสอน - 1,762,960.00    1,893,800.00    1,741,936.00     1,823,000.00     15.80 2,110,900.00       

ค่าจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษา - - - 207,000.00      208,000.00       11.06 231,000.00         

ค่าหนังสือเรียน - 434,034.00       449,346.00       473,984.00       498,848.00        17.57 586,500.00         

ค่าอุปกรณ์การเรียน - 242,054.00       260,587.00      270,630.00      287,100.00        43.12 410,900.00         

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - 254,800.00      270,990.00      279,864.00       297,360.00        39.90 416,000.00         

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - 395,302.00      424,560.00       437,354.00       459,760.00        35.73 624,000.00         

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

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

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

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1 100,000.00       100,000.00       100,000.00       180,000.00       100,000.00        0 100,000.00         

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

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

โครงการนักเรียนคนเก่งทอ้งถิ่น 50,000.00        50,000.00        50,000.00         - 50,000.00         - 60 20,000.00           

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ - 30,000.00        30,000.00        30,000.00        20,000.00         - 50 10,000.00           

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 - - 25,000.00        20,000.00        10,000.00          0 10,000.00           

โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ 249,929.00      186,096.00       250,000.00      250,000.00      250,000.00       - 20 200,000.00         

โครงการสมุดท าความดี - - - - 15,000.00          0 15,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,930.00           20,752.40         9,995.00          41,170.00          50,000.00         0 50,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 7,147,800.00    9,174,650.75    9,172,106.31     10,499,362.56       10,969,568.00        10.88 13,161,700.00     

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุส านักงาน 184,518.00       209,485.00      82,352.00        28,134.00         12,000.00          0 12,000.00           

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 24,502.00        49,915.00         7,040.00           19,773.00         20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,579.70         20,187.40         29,377.60         29,837.80        30,000.00         0 30,000.00           

ค่าวสัดุก่อสร้าง 49,119.00         31,160.00         13,695.00         72,705.00         20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ - - 10,250.00          - 25,000.00         0 25,000.00           

ค่าวสัดุการศึกษา - - - 34,500.00        20,000.00         0 20,000.00           

รายการ

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ค่าอาหารเสริม (นม)

คา่อาหารเสริม(นม)นกัเรียน ศพด.ทต.บ้านกลาง 223,408.73       200,761.34       179,507.80       190,265.46       214,900.00        7.03 230,000.00         

ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบา้นทุง่เสี้ยว 260,558.00      235,518.00       359,665.40      335,235.06      349,000.00        - 8.03 321,000.00         

ค่าอาหารเสริม(นม)รร.เทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดฯ) 814,383.40       896,054.40       930,648.50      989,361.40       1,163,000.00     49.62 1,740,000.00       

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,108,500.00   1,826,301.39    1,612,536.30    1,719,901.72     1,853,900.00     30.43 2,418,000.00      

รวมงบด าเนินงาน 9,721,300.00    11,108,842.14   10,949,942.61      12,402,874.28     13,093,468.00        13.75 15,891,700.00     

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ - - 158,000.00        - 16,000.00          100 32,000.00           

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -  -  -  -  - 100 16,500.00           

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 30,000 บีทียู  -  -  -  -  - 100 321,600.00         

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 20,000 บีทียู  -  -  -  -  - 100 61,200.00           

โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัประถม  -  -  -  -  - 100 66,000.00           

โตะ๊เกา้อี้แลคเชอร์  -  -  -  -  - 100 69,000.00           

ชัน้วางหนงัสอื  -  -  -  -  - 100 19,200.00           

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียเคลื่อนที่ - - - - - 100 30,000.00           
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ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ - - - - - 100 40,000.00           

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - - - - - 100 28,200.00           

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - - - - - 100 13,000.00           

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 20,000.00        361,340.00      595,074.00      362,615.00      839,400.00       - 17 696,700.00         

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

คา่ปรับปรุง ดดัแปลง ตอ่เตมิ อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 - - - 150,000.00       150,000.00        0 150,000.00         

คา่ปรับปรุง ดดัแปลง ตอ่เตมิ อาคารเรียน ศพด. - - - - - 100 100,000.00         

รวมหมวดค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง 320,000.00      558,000.00      278,237.30      2,542,550.00        1,020,000.00    - 75.49 250,000.00        

รวมงบลงทุน 320,000.00      1,478,340.00   873,311.30       2,905,165.00        1,859,400.00     - 49.09 946,700.00         

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน รร.ทุง่เสี้ยว ตามโครงการอาหารกลางวนั 620,000.00      580,000.00      750,000.00      754,000.00       728,000.00        - 6.60 680,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอดุหนุนเอกชน

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นปวงสนุก

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นหนองแทน่

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่เสี้ยว

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการจัดงาน 20,000.00        20,000.00        20,000.00         - 20,000.00         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

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 าบา้นทุง่แปง้

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่หลุก

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นทุง่ฟ้าบด

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นแทน่ทอง-ข่วงมื่น

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นพระบาทย้ังหวดี

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นม่วงพี่น้อง

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

ประเพณีสรงน้ าบา้นพระเจา้สององค์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการหมู่บา้น

ศิลหา้ต้นแบบบา้นปา่สัก

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

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

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

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

รวมหมวดเงินอดุหนุน 1,260,000.00    1,168,000.00    1,164,000.00    1,154,000.00    1,158,000.00     - 4.15 1,110,000.00       

รวมงบเงินอดุหนุน 1,260,000.00    1,168,000.00    1,164,000.00    1,154,000.00    1,158,000.00     - 4.15 1,110,000.00       

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 26,441,900.00       27,695,322.14     28,164,223.91      32,778,967.65       35,354,768.00        6.19 38,539,300.00         

รวมแผนงานการศึกษา 26,441,900.00       27,695,322.14     28,164,223.91      32,778,967.65       35,354,768.00        6.19 38,539,300.00       
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แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,291,481.41      1,490,390.00    1,701,433.50     1,803,480.00    1,932,550.00     2.97 1,989,800.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 67,200.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00          0 67,200.00           

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

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 201,660.00       226,160.00       231,060.00       244,320.00       263,050.00       5.80 278,300.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,727,160.00     1,967,980.00    1,928,640.00    1,728,720.00    1,889,040.00     - 5.72 1,781,000.00       

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 264,000.00      279,820.00      253,460.00      187,800.00       174,000.00        - 8.85 158,600.00         

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,481,200.00   4,112,250.00    4,266,993.50         4,116,720.00    4,411,040.00      - 1.16 4,360,100.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 148,700.00       147,600.00       128,400.00       130,700.00       150,000.00        0 150,000.00         

ค่าเช่าบา้น - - - - 10,000.00          260 36,000.00           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,045.00         38,325.00        46,816.25         12,400.00         35,000.00         0 35,000.00           

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ - - - - - 100 144,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 145,000.00      185,925.00       175,216.25       143,100.00       195,000.00        19.49 365,000.00        

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ - - 10,000.00          - 10,000.00          0 10,000.00           

ค่าจา้งเหมาบริการ 3,219,089.00    2,950,463.10    3,460,000.00   3,125,029.00    3,442,000.00     3.08 3,548,000.00      

ค่าเบี้ยประกัน 22,039.52        29,560.91         21,654.66         5,204.48           5,000.00           0 5,000.00             

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,960.00          7,080.00          6,300.20          1,600.00           5,000.00           0 5,000.00             

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 43,256.00        72,979.00         59,251.00         30,984.50        30,000.00         0 30,000.00           

โครงการรณรงค์จัดการขยะอนิทรีย์จากครัวเรือน - - - 40,000.00          - 50 20,000.00           

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล - - - 6,440.00           10,000.00          0 10,000.00           

โครงการอบรมการจัดการน าเสียและของเสีย - - 36,365.00        9,195.00           10,000.00          0 10,000.00           

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม - - 11,375.00         12,100.00         15,000.00          - 33.34 10,000.00           

โครงการสง่เสริมวิถชีมุชนเพื่อการอนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้ม - - - 9,080.00          10,000.00          0 10,000.00           

โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับ้า - - 30,625.00        75,282.00        76,200.00          0 76,000.00           

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - 34,920.00        389,600.00      39,300.00        50,000.00         80 90,000.00           

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

โครงการอาหารปลอดภัย - - - - - 100 30,000.00           

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 104,993.40       104,993.40       100,365.40       151,079.85       120,000.00        0 120,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 4,141,052.41    4,141,052.41    4,241,142.26     3,502,987.83         3,860,200.00    3.21 3,984,000.00     

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 24,850.00        24,850.00        94,890.00        68,905.00        50,000.00         0 50,000.00           

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,890.00        45,890.00        39,170.00         3,380.00          40,000.00          0 40,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 215,501.90       215,501.90       273,349.49       257,205.15       250,000.00       20 300,000.00         

ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 37,465.50         22,365.25        41,103.10          41,062.56         50,000.00         - 40 30,000.00           

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ - - 1,500.00            - 25,000.00         - 20 20,000.00           

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 21,900.00         20,480.00        17,160.00         18,600.00         20,000.00         0 20,000.00           

ค่าวสัดุก่อสร้าง 35,165.00         44,930.25         4,918.69           5,188.43           20,000.00         - 25 15,000.00           

ค่าวสัดุอืน่ๆ - - 11,666.00         29,200.00        30,000.00         - 66.67 10,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 780,000.00      403,482.40      489,749.58      423,541.14       485,000.00       0 485,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 219,076.16       146,306.34       182,514.62       203,137.54       200,000.00       0 200,000.00         

ค่าน้ าประปา 32,243.00        37,298.00        47,079.00         36,523.00        40,000.00          0 40,000.00           

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 260,000.00      183,604.34      229,593.62      239,660.54      240,000.00       0 240,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 5,595,000.00      4,914,424.15    5,135,701.71     4,309,289.51    4,780,200.00    3.39 5,074,000.00     
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ - - - - - 100 79,203.00           

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 145,000.00      157,250.00      - 1,914,830.00    - 100 79,203.00           

หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - 272,850.00      50,000.00         0 50,000.00           

รวมหมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - 2,187,680.00        50,000.00         0 50,000.00          

หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000.00        - 78,040.00          - 50,000.00         - 60 20,000.00           

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 80,000.00        - 78,040.00         - 50,000.00         - 60 20,000.00          

รวมงบลงทุน 225,000.00      157,250.00      112,590.00       2,187,680.00        100,000.00        49.21 149,203.00         

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

เงินอดุหนุนเอกชน

บ้านปวงสนุก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปวงสนุก ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปวงสนุก ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ
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อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านปวงสนกุ ตามโครงการ

สง่เสริมโภชนาการและสขุอนามยัแมแ่ละเดก็ฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

บ้านหนองแท่น

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหนองแทน่ ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหนองแทน่ ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านหนองแท่น ตามโครงการ

สง่เสริมโภชนาการและสขุอนามยัแมแ่ละเดก็ฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

บ้านทุ่งเสี้ยว

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่เสี้ยว ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุงเสี้ยว ตามโครงการ

สง่เสริมโภชนาการและสขุอนามยัแมแ่ละเดก็ฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่เสี้ยว ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

รายจ่ายจริง

รายการ

ประมาณการ
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บ้านต้นกอก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นต้นกอก ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้กอก ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้กอก ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

บา้นพระเจา้ทองทิพย์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นพระเจา้ทองทพิย์ ตาม

โครงการโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระเจ้าทองทิพย์ ตาม

โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นพระเจา้ทองทพิย์ ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแก้ไขปญัหายาเสพติด To be number one

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

บ้านป่าสัก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปา่สัก ตามโครงการ

ช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นปา่สัก ตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านป่าสกั ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

บ้านท้องฝาย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทอ้งฝาย ตาม

โครงการช่วยลดปัญหาการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านท้องฝาย ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านท้องฝาย ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

บ้านต้นแหนหลวง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นต้นแหนหลวง ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 5,280.00             0 5,280.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้แหนหลวง ตาม

โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - 9,560.00             0 9,560.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านตน้แหนหลวง ตามโครงการสบื

สานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - 5,160.00              0 5,160.00               
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ประมาณการ

รายการ

รายจ่ายจริง



 

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

บ้านทุ่งแป้ง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่แปง้ ตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 5,280.00             0 5,280.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งแป้ง ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - 9,560.00             0 9,560.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งแป้ง ตามโครงการสบื

สานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - 5,160.00              0 5,160.00               

บ้านทุ่งหลุก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นทุง่หลุก ตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

- - - - 5,280.00             0 5,280.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งหลกุ ตามโครงการ

พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียนและชมุชนฯ

- - - - 9,560.00             0 9,560.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งหลกุ ตามโครงการสบื

สานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - 5,160.00              0 5,160.00               

บ้านทุ่งฟ้าบด

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one

- - - - 7,000.00              0 7,000.00               

รายจ่ายจริง
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รายการ

ประมาณการ



 

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

สบืสานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - 7,000.00              0 7,000.00               

บ้านแท่นทอง-ข่วงมืน่

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นแทน่ทอง-ขว่งมืน่ ตามโครงการ

รณรงคแ์ละแก้ไขปญัหายาเสพติด To be number one

- - - - 9,000.00             0 9,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านแท่นทอง-ขว่งมืน่ ตาม

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - 7,000.00              0 7,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านแท่นทอง-ขว่งมืน่ ตามโครงการ

สบืสานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

 - - - - 4,000.00              0 4,000.00               

บ้านพระบาทยัง้หวีด

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระบาทย้ังหวีด ตาม

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นพระบาทย้ังหวดี ตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

- - - - 8,000.00             0 8,000.00               

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระบาทย้ังหวดี ตามโครงการ

สบืสานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - 6,000.00             0 6,000.00               

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายการ

  -55-  



 

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

บ้านม่วงพี่น้อง

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านมว่งพี่นอ้ง ตามโครงการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - 5,000.00             0 5,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นม่วงพี่น้อง ตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

- - - - 10,000.00            0 10,000.00              

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านมว่งพี่นอ้ง ตามโครงการ

สบืสานพระราชปณิชธานสมเดจ็ย่า ตา้นมะเร็งเตา้นม

- - - - 5,000.00             0 5,000.00               

บ้านพระเจ้าสององค์

อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ่้านพระเจ้าสององค ์ตาม

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนีฯ

- - - - 5,000.00             0 5,000.00               

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นพระเจา้สององค์ ตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

- - - - 10,000.00            0 10,000.00              

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นพระเจา้สององค ์ตามโครงการสืบ

สานพระราชปณิชธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม

- - - - 5,000.00             0 5,000.00               

รวมหมวดเงินอดุหนุน - - - 300,000.00      300,000.00       0 300,000.00        

รวมงบเงินอดุหนุน - - - 300,000.00      300,000.00       0 300,000.00        

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 9,411,200.00    9,288,924.15    9,515,285.21    10,913,689.51        9,591,240.00     1.67 9,883,303.00     

รวมแผนงานสาธารณสุข 9,411,200.00    9,288,924.15    9,515,285.21    10,913,689.51        9,591,240.00     1.67 9,883,303.00     
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รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 256,860.00      292,900.00      308,640.00      326,760.00      705,000.00        - 21.84 551,040.00         

รวมงบบุคลากร 258,980.00      292,900.00      308,640.00      326,760.00      705,000.00       - 21.84 551,040.00         

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงวยั ใจหวาน 68,310.00         44,680.00         116,850.00       221,065.00       100,000.00        0 100,000.00         

โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด 4,600.00           -  -  - 5,000.00           0 5,000.00             

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ 29,345.00        16,949.00         37,465.00         20,800.00        50,000.00         0 50,000.00           

โครงการชว่ยเหลอืผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พกิาร 

ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร

- - 19,929.00         11,281.00          50,000.00         - 40 30,000.00           

โครงการพัฒนาศักยภาพชวีิต ผู้พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส - - - - - 100 50,000.00           

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรี/แมบ่า้น - - - - - 100 50,000.00           

โครงการอนุรักษ ์ สบืสานชาตพิันธต์ านานศลิป์ - - - - 60,000.00         66.67 100,000.00         

รายการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 
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ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน - - - 4,000.00          20,000.00         0 20,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 540,000.00      199,614.00       934,958.14       257,146.00      365,000.00       - 16.44 405,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 540,000.00      199,614.00       934,958.14       257,146.00      365,000.00       - 16.44 405,000.00        

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - - 21,500.00          - 100 22,000.00           

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) - - - - - 100 8,000.00             

โต๊ะท างานเหล็ก - - - - - 100 4,500.00             

เก้าอี้ท างาน - - - - - 100 1,500.00             

โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ - - - - - 100 1,200.00             

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - 84,480.00        - 100 37,200.00          

หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภค - - - - 100,000.00        - 40 60,000.00           

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - 141,403.00       - 100,000.00        - 40 60,000.00          

งบลงทุน - - 257,223.00      84,480.00        100,000.00        - 2.80 97,200.00           

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 798,980.00      492,514.00       1,500,821.14    668,386.00      1,170,000.00     - 9.98 1,053,240.00      

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 798,980.00      492,514.00       1,500,821.14    668,386.00      1,170,000.00      - 9.98 1,053,240.00      

รายการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ



 

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ยอดต่าง ปี งบประมาณ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการส าหรับ

เยาวชนและประชาชน

- - - - 50,000.00         - 60 20,000.00           

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ าเภอ

สันปา่ตอง

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

รวมหมวดค่าใช้สอย 540,000.00      93,110.00         - - 150,000.00         - 20 120,000.00         

รวมงบด าเนินงาน 540,000.00      93,110.00         - - 150,000.00        - 20 120,000.00         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 540,000.00      93,110.00         - - 150,000.00        - 20 120,000.00         

งานกีฬาและนันทนาการ 540,000.00      93,110.00         - - 150,000.00        - 20 120,000.00         

รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนกลุ่มศิลปวฒันธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาชาวบา้น

- - - 9,725.00          10,000.00          0 10,000.00           

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

รวมหมวดค่าใช้สอย 405,000.00      2,364.00          1,178.00           11,375.00         20,000.00         0 20,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 405,000.00      2,364.00          1,178.00           11,375.00         20,000.00         0 20,000.00          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 405,000.00      2,364.00          1,178.00           11,375.00         20,000.00         0 20,000.00          

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 405,000.00      2,364.00          1,178.00           11,375.00         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 

2558 2559 2560 2561 2562 % 2563

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,244,135.00     1,305,247.00    1,661,879.00    1,774,860.00    2,320,000.00    19.83 2,980,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 92,317.00         79,470.00         69,420.00        67,200.00        68,000.00         0 68,000.00           

เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00        67,200.00        67,200.00        67,200.00        80,000.00         0 80,000.00           

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 216,420.00       247,440.00       254,640.00       269,400.00      287,500.00        7.70 301,000.00         

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,732,320.00    1,979,900.00    1,954,800.00    2,046,943.25    2,220,000.00    - 16.22 1,860,000.00      

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 264,000.00      288,912.00       266,880.00      235,888.25      186,000.00        - 32.80 125,000.00         

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,853,440.00   3,968,169.00    4,274,819.00    4,461,491.50    5,161,500.00     1.02 5,414,000.00      

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.

1.  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กเ่ทศบาล 2,090.00          1,995.00           2,694.00          4,000.00          4,000.00            25 5,000.00             

คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  -  -  -  -  - 100 50,000.00           

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 39,240.00        32,520.00        34,200.00        34,920.00        40,000.00          0 40,000.00           

ค่าเช่าบา้น 84,000.00        57,000.00        48,000.00        87,000.00        90,000.00         106.67 186,000.00         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,574.50         38,395.00        27,300.00        35,000.00        60,000.00         0 60,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 204,000.00      129,910.00       112,194.00        160,920.00       194,000.00        75.78 341,000.00         
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งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่บริการ

ค่าเบี้ยประกัน 4,655.57           4,640.18           6,708.90          7,387.28           10,000.00          0 10,000.00           

ค่าจา้งเหมาบริการ 206,360.00      117,000.00       97,828.00        121,000.00       120,000.00        316.67 500,000.00         

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 76,508.00        14,092.00         - 26,120.00         30,000.00         100 60,000.00           

โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบล

บา้นกลาง

10,200.00         - - - 5,000.00           0 5,000.00             

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 98,326.54        165,372.40       217,033.65       239,257.53      150,000.00        0 150,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 517,000.00      301,104.58       321,570.55      393,764.81       315,000.00        130.16 725,000.00        

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 35,947.50         13,509.30         30,850.00        54,500.00        50,000.00         0 50,000.00           

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 273,772.40       276,975.50       364,911.60       310,104.20       360,000.00       - 30.56 250,000.00         

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  -  - 21,430.00          - 50,000.00         0 50,000.00           

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 26,010.00         24,742.15         23,170.00         20,260.00        30,000.00         0 30,000.00           

ค่าวสัดุก่อสร้าง 1,166,448.11      1,185,481.55     166,158.06       286,494.58       350,000.00       - 28.58 250,000.00         

รายจ่ายจริง
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ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 234,435.00       199,163.00       160,461.50       144,640.00       150,000.00        - 20 120,000.00         

ค่าวสัดุการเกษตร 43,477.64         61,106.70         50,625.00        17,280.00         30,000.00         66.67 50,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,125,000.00    1,826,235.20    845,232.16       833,278.78       1,020,000.00     - 21.57 800,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 2,846,000.00        2,257,249.78    1,278,996.71     1,387,963.59    1,529,000.00     22.04 1,866,000.00      

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน - - - - 24,000.00          - 29.17 17,000.00           

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล - - - - - 100 30,000.00           

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - - - - - 100 8,000.00             

โต๊ะท างานเหล็ก - - - - - 100 3,970.00             

เก้าอี้ส านักงาน - - - - - 100 3,180.00             

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก - - - - - 100 2,690.00             

ชุดรับแขก - - - - - 100 13,990.00           

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - - - - 100 10,000.00           

ปั๊มน้ าลึก Submersible pump - - - - - 100 43,000.00           

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 225,000.00      244,510.00      347,500.00      174,450.00      321,000.00        - 27.78 231,830.00         

รายการ

รายจ่ายจริง
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งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 52,000.00        32,314.24         100,000.00        0 100,000.00         

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง - - 714,850.00      429,964.24      100,000.00        0 100,000.00         

รวมงบลงทุน 225,000.00      244,510.00      1,062,350.00    604,414.24       421,000.00         -21.18 331,830.00         

งบเงินอดุหนุน  หมวดเงินอดุหนุน

เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

ขยายเขตไฟฟา้/พาดสายดบั ถนนหนา้สวนพนูผล หนองแท่น - - - 47,719.52          - 100 120,000.00            

รวมหมวดเงินอดุหนุน - - - 335,300.69       - 100 120,000.00         

รวมงบเงินอดุหนุน - - - 335,300.69       - 100 120,000.00         

รวมงานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,624,440.00   6,469,928.78    6,940,819.12     6,789,170.02    7,111,500.00      5.91 7,731,830.00      

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,624,440.00   6,469,928.78    6,940,819.12     6,789,170.02    7,111,500.00      5.91 7,731,830.00      
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นปวงสนุก - - - - - 100 337,000.00         โครงการปรับปรุงตอ่เตมิอาคารดบัเพลงิเกา่ บ้านทุ่ง

เสี้ยว - - - - - 100 639,000.00         

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณปา่ช้า

ทา้วโลกา บา้นทุง่เสี้ยว

- - - - - 100 421,000.00         

โครงการวางทอ่ คสล. บริเวณปา่ช้าทา้วโลกา บา้น

ทุง่เสี้ยว

- - - - - 100 182,500.00         

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ปา่ช้าปา่สัก - - - - - 100 1,161,000.00       

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยหอ

พ่อบา้น บา้นทอ้งฝาย

- - - - - 100 212,000.00         

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 6 บา้น

ทอ้งฝาย

- - - - - 100 324,000.00         

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/1 บา้นต้นแหน

หลวง

- - - - - 100 57,000.00           

รายการ

รายจ่ายจริง
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15/2 บา้นต้น

แหนหลวง

- - - - - 100 81,000.00           

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/2 บา้นต้นแหน

หลวง

- - - - - 100 104,500.00         

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 16/2 บา้นต้น

แหนหลวง

- - - - - 100 104,000.00         

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใต้ บ.ลีโอฟุ๊ด บา้น

ต้นแหนหลวง

- - - - - 100 214,000.00         

โครงการก่อสร้างบันไดลงน้ าแม่ขาน บา้นทุง่แปง้ - - - - - 100 325,000.00         

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกเชื่อมซอย 2 ลง

แม่น้ าขาน บา้นทุง่แปง้

100 121,500.00          

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สุสาน

บา้นทุง่หลุก

- - - - - 100 1,161,000.00       

โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่วเสยีงตามสายภายใน

หมูบ่้านหนองแท่น

- - - - - 100 210,000.00         

โครงการปรับปรุงถนน Overlay ซอย 22 บา้นหนอง

แทน่

- - - - - 100 170,000.00         
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โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หน้าโรงน้ า

ดื่มบา้นต้นกอก

- - - - - 100 660,000.00         

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 2 บา้นพระเจา้

ทองทพิย์

- - - - - 100 582,000.00         

โครงการปรับปรุงถนน Overlay สายทศิเหนือ

โรงเรียนเทศบาล 1

- - - - - 100 377,000.00         

โครงการปรับปรุงถนน Overlay สายหลักบา้นข่วงมื่น - - - - - 100 479,000.00         

โครงการปรับปรุงถนน Overlay สายหน้าปา่ช้า บา้น

พระบาทย้ังหวดี

- - - - - 100 402,000.00         

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยปราสาท บา้น

พระบาทย้ังหวดี

- - - - - 100 125,000.00         

โครงการปรับปรุงถนน Overlay ซอย 5 บ้านมว่งพี่นอ้ง - - - - - 100 639,000.00         

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 บา้นพระเจา้

สององค์

- - - - - 100 474,000.00         

รวมหมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 8,035,400.00        9,319,104.00    9,348,707.65    7,538,295.00        9,498,600.00        0.68 9,562,500.00         

รวมงบลงทุน 8,035,400.00        9,319,104.00    9,348,707.65    7,538,295.00        9,498,600.00        0.68 9,562,500.00         

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8,035,400.00        9,319,104.00    9,348,707.65    7,538,295.00        9,498,600.00        0.68 9,562,500.00         

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8,035,400.00        9,319,104.00    9,348,707.65    7,538,295.00        9,498,600.00        0.68 9,562,500.00         

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการศูนย์การเรียนรู้พระราชด าริ 17,865.00         9,940.00          22,790.65        19,980.00         30,000.00         0 30,000.00           

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

โครงการท้องถิน่สร้างป่า รักษ์น้ า  -  -  -  -              5,000.00 0                5,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 85,000.00        9,940.00          42,790.65        19,980.00         40,000.00         0 40,000.00          

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ

วสัดุการเกษตร  -  -           35,725.00           22,900.00 50,000.00         - 40 30,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ  -  -           35,725.00           22,900.00 50,000.00         - 40 30,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 85,000.00        54,020.00        78,515.65        42,880.00        90,000.00         - 22.23 70,000.00          

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 85,000.00        54,020.00        78,515.65        42,880.00        90,000.00         - 22.23 70,000.00          

รวมแผนงานส่งเสริมการเกษตร 85,000.00        54,020.00        78,515.65        42,880.00        90,000.00          - 22.23 70,000.00          

รวมทุกแผนงาน 74,876,996.00       78,835,115.45        97,121,670.32     103,352,028.28        112,912,786.00       3.90 118,653,572.00      

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบา้นกลาง   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

ประมาณการรายจํายรวมทั้งสิน้  118,653,572  จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน 

อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง        รวมท้ังสิ้น         29,583,711  บาท 
 

งบกลาง            รวม          29,583,711   บาท 
 

รายจ่ายงบกลาง        รวม               28,292,291  

บาท 
 

คาํช าระหนีเ้งินต๎น          ตั้งไว๎       2,314,344  บาท 

    - คาํช าระเงินกู๎ส านักงานเงินทุนสํงเสรมิกิจการเทศบาล      ตั้งไว๎           2,314,344   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําช าระเงินตน๎เงนิกูข๎องส านักงานเงนิทุนสงํเสรมิกิจการเทศบาล (กสท.)    
 

คาํช าระดอกเบีย้           ตั้งไว๎         226,539  บาท 

    - คาํช าระดอกเบีย้เงินกู๎กองทุนสํงเสรมิกิจการเทศบาล      ตั้งไว๎           226,539   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําช าระดอกเบีย้เงินกู๎กองทุนสํงเสรมิกิจการเทศบาล (กสท.)  
 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม         ตั้งไว๎             500,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคม 
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         ตั้งไว ๎  40,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561 
 

เงินชํวยเหลอืงบประมาณรายจํายเฉพาะการประปา       ตั้งไว๎     300,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นเงินชวํยเหลือกจิการงบประมาณรายจํายเฉพาะกจิการประปาเทศบาลฯ 
 

เบี้ยยังชีพผูส๎งูอาย ุ          ตั้งไว ๎  19,256,400  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเบี้ยยงัชีพผูส๎ูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบา๎นกลาง 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ       ตั้งไว ๎              4,089,600  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยยงัชีพผู๎พกิารในเขตเทศบาลต าบลบา๎นกลาง 
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เบี้ยยังชีพผูป๎ุวยเอดส ์          ตั้งไว๎               360,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยยงัชีพผูป๎ุวยเอดส์   
 

เงินส ารองจําย           ตั้งไว๎               500,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในกรณีที่ไมํสามารถคาดการณไ์ว๎ลํวงหน๎า  เชํน อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  สาธารณภัย  และ 

ตามนโยบายของจังหวัด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยเพื่อการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจ

หน๎าที่ขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว 667 

ลงวันที่  12  มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่ มท  0810.7/ว6768  ลงวันที่ 29  

พฤศจิกายน 2560  และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว1077  ลงวันที่             

17   เมษายน  2561   
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน          ตั้งไว้       590,408  บาท 

1.  คาํบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย       ตั้งไว๎             87,408  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหงํประเทศไทยตามข๎อบังคับของสมาคม  ส.ท.ท.  
 

2.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ๎งถิ่นหรอืพืน้ที่เทศบาลฯ    ตั้งไว๎              250,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคาํใช๎จาํยเงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพืน้ที่เทศบาลฯ (ส.ป.ส.ช.) ซึ่งต๎องใช๎จาํย

ตามระเบยีบของกองทุนฯ โดยแตํละหมูํบา๎นจะเสนอโครงการและระบุกิจกรรมไว๎ในโครงการ   
 

3.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ (กบข.)      ตั้งไว๎             200,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการ  (กบข.)  ตามหนังสือกรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิน่   

ที ่ มท 0809.4/ว 1157  ลงวนัที่  13  มิถุนายน  2560 
 

4.  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                  ตัง้ไว ๎            50,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลบา๎นกลาง  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย     

ดํวนที่สดุ  ที่  มท  0891.4/ ว 2502  ลงวันที ่ 20  สิงหาคม  2553 

 

5.  เงินคาํใช๎จาํยในการจัดการจราจร                  ตัง้ไว ๎            3,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการแก๎ไขปัญหาเก่ียวกับการจราจร  ที่ประชาชนได๎รับประโยชน์โดยตรง  เชํน  การทาส ี ตีเส๎น  

สัญญาณไฟจราจร  สามเหลีย่มหยุดตรวจ  ปาูยจราจร  กระจกโคง๎จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้น

จราจร  แผงพลาสติกใสนํ้ า  เสาลม๎ลุกจราจร  เสือ้จราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหา

เก่ียวกับการจราจร  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/ ว 3892  ลงวนัที ่ 28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  

การตั้งงบประมาณรายจาํยและเบกิจาํยเงินคาํใช๎จาํยเก่ียวกับการจัดการจราจร 
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เงินชว่ยเหลอืพิเศษ          จ านวน   40,000   บาท 

1.  เงินชํวยพิเศษ           ตั้งไว๎             10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการชํวยเหลือคําท าศพให๎แกบํุคลากรของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 

 

2.  เงินคาํท าขวัญพนักงานสํวนท๎องถิ่น/และลูกจา๎ง     ตั้งไว๎               30,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการชํวยเหลือคาํท าขวัญพนักงานสํวนท๎องถิ่น/และลูกจา๎งซึ่งได๎รับอนัตรายหรอืเจ็บปุวยในระหวาํง  

หรือในขณะปฏิบัตหิน๎าที ่

 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตรผูร๎ับบ านาญ     ตั้งไว ๎               75,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการชํวยเหลือการศึกษาบตุรผูร๎ับบ านาญ 
 

รายจ่ายค่าบ าเหน็จบ านาญ         รวม         1,291,420  บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิน่ (กบท.)     ตั้งไว๎           1,043,920  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญให๎แกํขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) โดยค านวณจากรอ๎ยละ  2    

ของงบประมาณรายไดไ๎มํรวมเงินอุดหนนุทั่วไป  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว1264  ลงวันที ่  

30  พฤษภาคม  2557 

 

เงินชํวยคาํครองชีพผู๎รับบ านาญ  (ชคบ.)        ตั้งไว ๎          67,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการครองชีพให๎แกํผู๎รับบ านาญ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยเงินชํวยคําครองชีพผูร๎ับ

บ านาญของราชการสํวนทอ๎งถ่ิน  พ.ศ.2522  และที่แกไ๎ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  16)  พ.ศ.2558 

 

เงินบ าเหน็จลูกจา๎งประจ า                    ตัง้ไว ๎         180,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542  

มาตรา  15  ประกอบมาตรา  23  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการ

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   4  พ.ศ.2555  ข๎อ  6  และข๎อ  19  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจา๎งของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2552  ข๎อ  3  ข๎อ  

9/1  และข๎อ  9/2  แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2552 
 

 



 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

งานบรหิารท่ัวไป      รวมท้ังสิ้น     14,542,778  บาท 
 

งบบุคลากร        รวม           9,514,680   บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยการเมือง)      รวม      3,072,000   บาท 
 

เงินเดือนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี    ตั้งไว ๎              756,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดอืนนายกเทศมนตร ี และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลัดฯ   
 

เงินคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว ๎            240,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลัดฯ   
 

เงินคาํตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว ๎               240,000  บาท 

เพื่อเปน็คาํใช๎จาํยคาํตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตร ี และรองนายกเทศมนตร ี ส านักปลดัฯ   
 

เงินคาํตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี    ตั้งไว ๎               216,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี และที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ส านักปลดัฯ   
 

เงินคาํตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ตั้งไว ๎             1,620,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล  ส านักปลัดฯ   
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)       รวม         6,442,680  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎          5,023,200  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ         

จ านวน  12  ราย  ส านักปลัดฯ   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งไว ๎               218,400  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

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

เงินประจ าต าแหนงํ       ตั้งไว ๎            272,400  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินประจ าต าแหนํงปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  และหัวหน๎า

ฝุายจ านวน  6  ราย  ส านักปลัดฯ  
 

 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง       ตั้งไว ๎           850,680  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจา๎งตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  ส านักปลัดฯ 

 
 

 



73 
 
เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง      ตั้งไว ๎              78,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินเพิ่มคาํครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงนิเพิ่มอืน่ๆ ใหแ๎กพํนักงานจ๎าง  ส านักปลดัฯ   
 

งบด าเนนิงาน        รวม  4,801,898  บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม  1,853,898  บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตั้งไว้               1,260,000  บาท 
 

1.  เงินคาํตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล  ตั้งไว ๎                10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล  เชํน  เจา๎หน๎าที่ต ารวจ  คณะกรรมการตํางๆ  

ที่มีคําตอบแทนได๎ตามระเบยีบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 

 

2. เงินคาํตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาลในการจัดการการเลือกตั้งท๎องถิ่น 

         ตั้งไว๎  450,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาลในการจัดการการเลือกตั้งท๎องถิ่น  เชํน   

คาํตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองสํวนท๎องถ่ิน  ,  คณะกรรมการตํางๆ   และผู๎ซ่ึงได๎รับแตํงตั้ง

ให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบยีบฯ  ที่มีคําตอบแทนได๎ตามระเบยีบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 
 
 

3.  เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ    ตั้งไว ๎              800,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษให๎แกพํนักงานเทศบาล  ลูกจา๎งประจ า  พนักงานจ๎าง  และ

บุคลากรถํายโอน  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2557 
 

 

คาํเบี้ยประชุม        ตั้งไว ๎                10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํเบี้ยประชุมให๎แกสํมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการตํางๆ  ทีม่ีสิทธิ์

ได๎รับคาํตอบแทนตามระเบยีบกฎหมาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  
 

คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว ๎               70,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงาน  พนกังานจ๎าง  ส านักปลดัฯ   
 

คาํเชําบ๎าน          ตั้งไว ๎              417,898  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยเงินคาํเชําบา๎นให๎แกํพนักงานเทศบาล  ส านักปลัดฯ   
 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตร      ตั้งไว ๎                96,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินชวํยเหลอืเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกพํนักงานเทศบาล  ส านักปลดัฯ 
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ค่าใช้สอย        รวม           1,378,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร      ตั้งไว้            308,000  บาท 
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร       ตั้งไว ๎      288,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการจ๎างเหมาบรกิาร  จ๎างท าสิง่ใดสิ่งหนึ่งให๎แกเํทศบาลฯ เชํน  คาํจ๎างคนงานท าความสะอาด

อาคาร  คาํก าจัดสิ่งปฏิกูล  คาํบรกิารก าจัดปลวก  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 

 
 

คาํเบี้ยประกัน        ตั้งไว ๎             10,000  บาท 

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

บ๎านกลาง  ส านักปลดัฯ 
 

คาํใช๎จาํยในการด าเนินคดี       ตั้งไว ๎                10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยด าเนนิคดีตาํงๆ  เชํน  คาํธรรมเนียมศาล  คาํจ๎างทนายความฟอูงคด ี คาํชดใช๎ตามค าพิพากษา     

ส านักปลดัฯ  
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร     ตั้งไว้            80,000  บาท 
 

คาํรับรอง        ตั้งไว ๎                50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการรับรองการประชุมสภาเทศบาล  การประชุมคณะกรรมการตํางๆ  การรับรองคณะบุคคล

ตํางๆ  ที่มาทศันะศึกษาดงูานเทศบาลฯ  และการรับรองตาํงๆ  ฯลฯ  ส านักปลดัฯ  
 

คาํใช๎จาํยในงานรัฐพิธ ี วัฒนธรรมประเพณี  และพธิีทางศาสนา  ตั้งไว ๎                30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการจัดงานรัฐพิธี  วัฒนธรรมประเพณี  และพธิีทางศาสนา  และการจัดงานตํางๆ  ส านักปลัดฯ 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      ตั้งไว้     890,000  บาท 
 

โครงการการจัดการเลือกตั้ง         ตั้งไว ๎        450,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการการจัดการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  โดยมี

คําใช๎จํายประกอบด๎วย  เชํน วัสดุ  อุปกรณ์  คําบัตรเลือกตั้ง  คําตอบแทน  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ส านัก

ปลัดฯ         โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  197  ล าดับที่  3  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว ๎              350,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง    คาํลงทะเบียนตํางๆ  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทาง  ไปราชการ  ส านักปลัดฯ  โดยเป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไ๎ข 
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เพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  

และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  206  ล าดับที่  30  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์

ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
 

โครงการจัดงานวันเทศบาล      ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําอาหาร เครื่องดื่ม  

คําตอบแทนวิทยากร  คําสังฆทาน  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการฯลฯ  ส านักปลัดฯ  

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํง

นักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565) ของเทศบาลฯ  ล าดับที่  198  ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

คาํจัดซื้อพวงมาลยั  ชํอดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม ๎ พวงมาลา   ตั้งไว ๎                 5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อพวงมาลัย  ชํอดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎  พวงมาลา  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ   เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบกิจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎า

รวํมการแขงํขันกฬีาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ของเทศบาลฯ  ล าดับที่  198  ข๎อที่  5 

 

โครงการสํงเสรมิและสนับสนนุการสรา๎งความปรองดองสมานฉันท์  ตั้งไว ๎     5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์และการปกปูอง

สถาบันส าคัญของชาติ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทนวิทยากร  และคําวัสดุ

อุปกรณ์ตํางๆ  คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ

เบกิจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกฬีาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขงํขันกฬีาขององคก์รปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  188  ข๎อที่  1  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

โครงการวันท๎องถิ่นไทย       ตั้งไว ๎               30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  

คาํตอบแทนวิทยากร  คาํสังฆทาน  คาํพาหนะ  คาํวัสดุอุปกรณต์ํางๆ  คาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  

เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและ

การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  198  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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โครงการศูนยย์ุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบา๎นกลาง   ตั้งไว ๎        10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย      

คาํปูายประชาสัมพันธ์  คาํวัสดุอุปกรณต์ํางๆ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคาํใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  199  ข๎อที่  9  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

โครงการอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนเก่ียวกับการบังคับใชก๎ฎหมายตํางๆ       ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมเพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เกี่ยวกับการบังคับใช๎

กฎหมายตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําตอบแทน

วิทยากร  และคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  คําใช๎จํายอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคาํใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  199  ข๎อที่  10  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้               100,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว ๎            100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คอมพิวเตอร ์   

เครื่องถํายเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์เสียงตามสาย ฯลฯ ส านักปลัดฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ

การบรหิารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  203          

ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6 กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าวัสด ุ         รวม  630,000  บาท 
 

คาํวัสดุส านักงาน         ตั้งไว ๎        400,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ       

สมุดบัญช ี แบบพมิพ์ตํางๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ   

 

คาํวัสดุงานบ๎านงานครัว        ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

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

ไม๎กวาด  ผ๎าปูโต๏ะ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ   
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คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎          20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช   

หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  

 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎          40,000  บาท 

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

ปลัดฯ   

 

คาํวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ       ตั้งไว ๎         100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  ขาตั้งกล๎อง  เลนส์ซูม  พูํกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผํนซีดี     

รูปจากการล๎างอัดขยาย  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 

 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมลู  อุปกรณบ์ันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปนูอักขระหรือแปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  ส านักปลดัฯ 

 

ค่าสาธารณูปโภค       รวม             940,000  บาท 
 

คาํไฟฟูา         ตั้งไว ๎               700,000  บาท                                                                                                                                                                                                                            

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํกระแสไฟฟูาในบรเิวณส านักงานเทศบาลฯ  ส านักปลดัฯ  และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ   

 

คาํบรกิารโทรศัพท์       ตั้งไว ๎                40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการให๎บรกิารรายเดือนโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลฯ  คาํบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่เทศบาลฯ  

คาํใช๎จาํยเพื่อให๎ได๎ใชบ๎รกิารตาํงๆ  ฯลฯ  ส านักปลดัฯ 
 

 

คาํบรกิารไปรษณีย์       ตั้งไว ๎                40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการบรกิารไปรษณยี์  คาํธนาณัติ  คาํดวงตราไปรษณียากร  คาํเชําตูไ๎ปรษณยี์  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ 

 

คาํบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม      ตั้งไว ๎          160,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการให๎บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  เชํน  คาํโทรสาร  คาํวิทยุสื่อสาร  คาํใช๎จาํยเก่ียวกับ

ระบบอินเตอร์เนต็  ฯลฯ  ส านกัปลัดฯ 
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งบลงทุน        รวม                 137,200   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์        รวม               137,200  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์       ตั้งไว้      4,200  บาท 

1.  อุปกรณอ์ํานบัตรแบบอเนกประสงค์     ตั้งไว ๎     4,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้ออุปกรณอ์ํานบัตรแบบอเนกประสงค ์ จ านวน  6  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-สามารถอํานและเขียนข๎อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart  Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  7816  ได๎ 

-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวาํ  4.8  MHz 

-สามารถใช๎งานผํานชํองเช่ือมตํอ  (Interface)  แบบ  USB  ได๎ 

-สามารถใช๎กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ใช๎แรงดันไฟฟูาขนาด  5  Volts, 3 Volts  และ  1.8  Volts      

ได๎เป็นอยํางน๎อย     

 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  

15  มีนาคม  2562  ล าดับที่  58  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 242  

ข๎อที่  27  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        ตั้งไว้     80,000  บาท 

1.  พัดลมไอเยน็         ตั้งไว ๎       80,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อพัดลมไอเย็น  จ านวน 4 เครื่องเครื่องละ 20,000 บาท 

ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

-พัดลมชนิดใบพัด  Axial  Type  หน๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา  22  นิ้ว สร๎างปริมาณแรงลมได๎ไมํน๎อยกวํา  7,000         

ลูกบาศก์เมตร 

-ถังน้ าสามารถบรรจุน้ าได๎ไมํน๎อยกวาํ  93  ลิตร  และมีมาตรวัดระดับบอกปรมิาณน้ า 

-ควบคุมพื้นที่การใชง๎าน  50  ตารางเมตร 

-มีระบบฆําเชือ้โรคในถังพักน้ า 

-สามารถปรับความเร็วลมได๎  3  ระดับ 

-ระบบไฟฟูา  220  Volt,50Hz, ก าลังไฟฟูา  320 w 

-ตัวเครื่องมีแผํนกรองฝุุนท าความสะอาดงําย 

-น้ าหนักสุทธิ  42  กโิลกรัม 

-เป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากอํน 

-มีล๎อเคลื่อนที่  4  ล๎อสามารถล็อคล๎อให๎อยูํกับที่ได๎ 

-เป็นเคร่ืองท าลมเย็นโดยการระเหยตัวของน้ า 

-ชํองกระจายลมสามารถปรับสํายได๎  90  องศา 

-รับประกันสินคา๎ทั้งระบบเป็นระยะเวลา  1  ปี 
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 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งสินคา๎ดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตาม

ราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  253/2562  ลงวันที่  

12  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  ที่ 

ชม 53001/394   ลงวันที่  12  มิถุนายน  2562  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ที่มีขนาดและราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ๎างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  268  ข๎อที่  136  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       ตั้งไว้     53,000  บาท 

1.  ไมคต์ัง้โต๏ะหอ๎งประชุม       ตั้งไว ๎   53,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อไมคต์ั้งโต๏ะห๎องประชุม  จ านวน  1  ชุดชุดละ 53,000 บาท 

ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

ไมคต์ั้งโต๏ะห๎องประชุม  จ านวน  1  ชุด  ประกอบด๎วย 

1.  ชุดจํายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจติอล  1  เครื่อง 

 -สามารถปรับฟังชั่นการท างานได๎  4  โหมดการท างาน 

 -ควบคุมการท างานด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยแสดงผลผํานหน๎าจอ  LED 

 -มีชอํงรับสัญญาณจากระบบโทรศัพท์เพื่อรองรับการประชุมรํวมทางไกล 

 -สามารถตํอใช๎งานชุมไมโครโฟนประชุมได๎สูงสุด  50  ชุด 

 -มีสายสัญญาณพรอ๎มปลั๊กตํอแบบ  DIN 8 ขา ความยาว  10  เมตร 

2.  ชุดไมโครโฟนประธานระบบดิจติอล  จ านวน  1  ตัว 

 -ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอรก์า๎นไมโครโฟนความยาว  430  มิลลิเมตร 

 -มีสวิตซไ์มโครโฟนส าหรับเปิด – ปิดการท างานและสวิตซ์ตัดการสนทนา 

 -มีล าโพงภายในตัวโดยล าโพงจะตัดการท างานอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโพน 

 -มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติหลังจากไมํได๎ใชง๎านนานเกิน  30  วินาที 

 -มีสายสัญญาณพรอ๎มปลั๊กตํอแบบ  DIN 8 ขา  ความยาว  2.2  เมตร 

3.  ชุดไมโครโฟนผู๎รํวมประชุมระบบดิจติอล  จ านวน  14  ตัว 

 -ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอรก์า๎นไมโครโฟนความยาว  430  มิลลิเมตร 

 -มีสวิตซ์ไมโครโฟนส าหรับเปิด – ปิดการท างาน 

 -มีล าโพงภายในตัวโดยล าโพงจะตัดการท างานอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโพน 

 -มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติหลังจากไมํได๎ใชง๎านนานเกิน  30  วินาที 

 -มีสายสัญญาณพรอ๎มปลั๊กตํอแบบ  DIN 8 ขา  ความยาว  2.2  เมตร 

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งสินคา๎ดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์

นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตาม
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ราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  253/2562  ลงวันที่  

12  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์

นอกเหนือบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านักปลัดเทศบาล  ที่ 

ชม 53001/394   ลงวันที่  12  มิถุนายน  2562  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ที่มีขนาดและราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ๎างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  268  ข๎อที่  135  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

งบเงนิอุดหนุน          รวม               89,000  บาท  
 

เงินอุดหนุน        รวม       89,000  บาท 
 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น    ตั้งไว้              32,000  บาท 
 

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563        ตั้งไว๎               32,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนเทศบาลต าบลสันปุาตองตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  204   ข๎อที่  23  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6       กลยุทธ์ที่  6.1 
 

 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ        ตั้งไว้          47,000  บาท
  

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี     ตั้งไว ๎                7,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันปุาตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  132  

ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทอ๎งถิ่น   ตั้งไว ๎                3,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอสนัปุาตองตามโครงการสนบัสนนุการจัดงานประเพณีทอ๎งถิน่   

ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  133  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไมด๎อกไม๎ประดับจังหวดัเชียงใหม ํ    ตั้งไว ๎           27,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันปุาตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม๎

ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหม ํ ประจ าปีงบประมาณ  2563  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  122  ข๎อที่  1 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  1  

กลยุทธ์ที่  1.3 

 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหม ํ       

ประจ าปี  2563         ตั้งไว๎        5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํเพื่อส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันปุาตอง   

ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหมํ  

ประจ าปี  2563  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  122  ข๎อที่  2   

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนาํยสินคา๎ OTOP ในงานฤดหูนาวและงาน  OTOP ของดีเมอืง

เชียงใหม ํ       ประจ าปี  2563       ตั้งไว ๎       5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํเพื่อส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันปุาตอง   

ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน  OTOP ของดีเมืองเชียงใหมํ  

ประจ าปี  2563  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  122  ข๎อที่  3    

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1  กลยุทธ์ที่  1.3 
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เงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้          10,000  บาท 

 

อุดหนุนโครงการสงํเสริม  อนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ๎งถ่ิน  สรา๎งภมูิคุม๎กันสงัคมในมติิวัฒนธรรม 

         ตั้งไว ๎            5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันปุาตองตามโครงการสํงเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท๎องถิ่น  สร๎างภูมิคุ๎มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  133  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.2 
 

 

อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต๎นกลา๎รักษ์วัฒนธรรมไทยอ าเภอสนัปุาตอง ตั้งไว ๎            5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันปุาตองตามโครงการอบรมเยาวชนต๎นกล๎ารักษ์วัฒนธรรม

ไทยอ าเภอสันปุาตองส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  133  ข๎อที่  4  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 



 
 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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แผนงานบรหิารท่ัวไป 

 

งานวางแผนสถติิและวชิาการ      รวม           446,640  บาท 
 

งบบุคลากร        รวม      356,640  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)       รวม           356,640  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎       356,640  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแกไ๎ขตามประกาศหลกัเกณฑ์  ก.ท.จ.  ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ  จ านวน 

1 ราย  ส านักปลัดฯ 
 

งบด าเนนิงาน        รวม            90,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม  90,000  บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  90,000  บาท 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา  คําสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีฯ  ตั้งไว๎         60,000  บาท 
 

คําใช๎จํายในการจัดท าแผนพัฒนา  คําสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีฯ  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดประชุมหรืออบรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูล

พื้นฐาน  การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผนด าเนินงาน  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี  การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการการประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก๎ไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่  3)  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  

พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564)  ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  200  ข๎อที่  11  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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โครงการประชุม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างความรู๎  ความเข๎าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  และ

การประชาคมหมูํบ๎านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น    ตั้งไว๎         30,000  บาท 

 คาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการประชุม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างความรู๎  ความเข๎าใจในกระบวนการ

จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  และการประชาคมหมูํบ๎านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  

คาํอาหาร  เครื่องดื่ม  คาํตอบแทนวิทยากร  และคาํวัสดุอุปกรณต์ํางๆ  คาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  ส านักปลัด

ฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคาํใช๎จาํยในการฝึกอบรม  และการเขา๎รับการฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  204  ข๎อที่  24  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์    ที่  6.1 

 

 



 
 

 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานคลัง 
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แผนงานบรหิารท่ัวไป 

 

งานบรหิารงานคลัง        รวม   4,707,870  บาท 

 

งบบุคลากร         รวม    3,963,600  บาท 

 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม   3,963,600  บาท 

 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว ๎     3,154,920  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ      

จ านวน  9 ราย  กองคลัง   

 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎   67,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒฯิ  หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

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

 

เงินประจ าต าแหนงํ                    ตั้งไว๎     103,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกอง  และหัวหน๎าฝุายจ านวน  3  ราย  กองคลัง  

 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎    572,280  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  4  ราย      

กองคลัง 

 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง                  ตัง้ไว ๎    66,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเพิ่มคาํครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒ ิ  และเงนิเพิ่มอืน่ๆ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ

และพนักงานจ๎างทั่วไป  กองคลัง  
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งบด าเนนิงาน         รวม      641,000   บาท 

 

ค่าตอบแทน         รวม      256,000   บาท 

 

คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ            ตัง้ไว ๎      40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงาน  พนักงานจ๎าง  กองคลัง 

 

คาํเชําบ๎าน           ตั้งไว ๎  216,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล  กองคลัง  

 

ค่าใช้สอย         รวม  155,000  บาท 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้        65,000  บาท 

 

คาํธรรมเนียมตํางๆ        ตั้งไว ๎   2,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํธรรมเนียมตํางๆ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองคลัง   

 

คาํเบี้ยประกันภัย         ตั้งไว ๎         3,000  บาท 

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

บ๎านกลาง  กองคลัง 

 

คาํปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ ี       ตั้งไว ๎        50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  กองคลัง   

 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎          10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจ๎างเหมาบรกิาร  จ๎างท าสิง่ใดสิ่งหนึ่ง  เชํน  คาํจ๎างคนงานบนัทกึขอ๎มูล  ฯลฯ กองคลัง 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว ้ 50,000  บาท 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ          ตั้งไว ๎        40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ  เชํน  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําลงทะเบียนตํางๆ 

และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  กองคลัง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555  แก๎ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
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พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  206  ข๎อที่  31  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560  และระเบียบที่ เกี่ยวข๎องแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง                 

          ตั้งไว๎        10,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการอบรมให๎ความรูเ๎ก่ียวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบที่ เกี่ยวข๎องแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุและ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และ

วัสดุอุปกรณท์ี่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับโครงการ  ฯลฯ  กองคลัง  เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  202  ข๎อที่  17  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม       ตั้งไว้   40,000  บาท 

 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม       ตั้งไว ๎       40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายเอกสาร  ฯลฯ  กองคลัง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)               

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  203  ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์    

ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าวัสด ุ          รวม      230,000  บาท 

 

คาํวัสดุส านักงาน         ตั้งไว ๎     80,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  

สมุดบัญช ี แบบพมิพ์ตํางๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  กองคลัง 

 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎       10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช  

หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  กองคลัง 

 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น                ตัง้ไว ๎        30,000  บาท 

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

 

 



  88 
 
คาํวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ       ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  ขาตั้งกล๎อง  เลนส์ซูม  พูํกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  แผํนซีดี  

รูปจากการล๎างอัดขยาย  ฯลฯ  กองคลัง 

   

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          90,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมลู  อุปกรณบ์ันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองคลงั 

 

งบลงทุน         รวม    103,270  บาท 

 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม        103,270  บาท 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์        ตั้งไว้     60,000  บาท 

 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน     ตั้งไว ๎   17,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  * (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้) 

จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 

3.1 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

–มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

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

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

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้ จ านวน 1 หนํวย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  15  

มีนาคม  2562  ล าดับที่  7  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 244          

ข๎อที่  37  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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2. เครื่องพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์   ตั้งไว ๎          16,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) 

จ านวน  2  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน  

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร๎อมติดตัง้ถังหมึกพมิพ์  (Ink  Tank  Printer)  จากโรงงานผู๎ผลิต 

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A4  ไมํนอ๎ยกวาํ 27 หน๎าตํอนาท ี(ppm)  หรือ  8  ภาพตํอนาที  

(ipm)  

- มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ  A4  ไมํนอ๎ยกวาํ 15 หน๎าตอํนาท ี(ppm)  หรือ  5  ภาพตํอนาที  (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - ส)ี ได ๎ 

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาไดส๎ูงสดุไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได ๎25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

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

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

- สามารถใช๎งานผาํนเครอืขํายไร๎สาย  Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g , n)  ได ๎

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมนํ๎อยกวาํ  100  แผํน 

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  

15  มีนาคม  2562  ล าดับที่  50  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 264          

ข๎อที่  119  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

3. เครื่องพิมพ ์ Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า    ตั้งไว ๎          9,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน  

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ส าหรับกระดาษ  A4  ไมํน๎อยกวาํ 28 หน๎าตํอนาท ี(ppm)   

- มีหนํวยความจ า (Memory)  ขนาดไมํนอ๎ยกวาํ  256  MB 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ๎ 

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ 
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- สามารถท าส าเนาไดส๎ูงสดุไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได ๎25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

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

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

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมนํ๎อยกวาํ  250  แผํน 

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  

15  มีนาคม  2562  ล าดับที่  51  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 264          

ข๎อที่  120  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

4. เครื่องสแกนเนอร์        ตั้งไว ๎          18,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อ เครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่   1             

จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษขนาด  A 4  อัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  ได๎ไมนํ๎อยกวาํ  50  แผนํ  

- สามารถสแกนเอกสารได ๎ 2  หนา๎แบบอัตโนมตั ิ 

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวาํ 600x600 dpi  

- สามารถสแกนเอกสารไดไ๎มนํ๎อยกวาํกระดาษขนาด A4   

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

 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  

15  มีนาคม  2562  ล าดับที่  55  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 264          

ข๎อที่  121  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        ตั้งไว ้ 43,270  บาท 

 

1.  ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน       ตั้งไว ๎        38,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จ านวน  7  ใบ   

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  มีมือจับชนิดบิด 

-  มีแผํนชัน้ปรับระดับ  3  ชิน้ 

-  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  จัดซื้อเพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารของกองคลัง            

ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองคลัง  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 244  ข๎อที่  34  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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2.  เก๎าอีส้ านักงาน        ตั้งไว ๎        4,770   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีส้ านักงาน  จ านวน  3  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  เบาะท าจากหนังสีด า 

-  มีโช๏คปรับสูงต่ าได๎ 

-  มีล๎อเลื่อน 

-  มีความแข็งแรงทนทาน     

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  กองคลัง  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะ

ด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  254/2562  ลงวันที่  12  มิถุนายน  

2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ส านักงาน  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 245  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

   

 

 



 
 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

รักษาความสงบภายใน 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม   2,357,400   บาท 
 

งบบุคลากร         รวม  1,208,400  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม    1,208,400  บาท 
 

 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎     1,070,400  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  8  ราย  งานปูองกันฯ     ส านัก

ปลัดฯ 
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง       ตั้งไว ๎        138,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ  และพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  8  ราย   งาน

ปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

งบด าเนนิงาน        รวม    532,000    บาท 
 

ค่าใช้สอย        รวม      302,000  บาท 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้           192,000  บาท 
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎     192,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการจ๎างเหมาบรกิาร  จ๎างท าสิ่งใดสิง่หนึ่งให๎แกเํทศบาลฯ เชํน  คาํจ๎างคนงานดูแล ความปลอดภัย

คาํจ๎างก าจัดสิ่งปฏิกูล  คาํบรกิารด๎านตํางๆ  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  207  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้      30,000  บาท 
 

โครงการอ านวยความสะดวกด๎านการจราจรและอุบัตภิัย     ตั้งไว ๎       20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอ านวยความสะดวกด๎านการจราจรและอุบัติภัยทางถนนในชํวงเทศกาลฯ  

ส าหรับประชาชนผู๎ใช๎ถนน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําพาหนะ  คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  

และคาํใช๎จาํยตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ

เบกิคําใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  189  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 
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โครงการประชาชนอุํนใจด๎วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉนิยุคใหมํ 24 ชั่วโมง   ตั้งไว๎       10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการประชาชนอุํนใจด๎วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหมํ 24 ชั่วโมง      โดย

มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําตอบแทน  คําพาหนะ  คําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการให๎บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  24  

ช่ัวโมง  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  189  ข๎อที่ 2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่  5.4     
 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม       ตั้งไว ้ 80,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว ๎     80,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายเอกสาร  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-

2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  207  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
 

ค่าวัสด ุ          รวม   230,000  บาท 
 

คาํวัสดุไฟฟาูและวิทย ุ        ตั้งไว ๎         10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  ฟิวส์  สายไฟฟูา  

หลอดไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตํางๆ  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง         ตั้งไว ๎         10,000  บาท 

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

งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก ครัช

หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน๎า ไฟเบรก ฯลฯ  งานปูองกันฯ ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎        150,000  บาท 

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

งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ 
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คาํวัสดุเครื่องแตงํกาย        ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ๎า  เครื่องหมายยศและสังกดั  ถุงเทา๎  

รองเทา๎  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ   
 

คาํวัสดุเครื่องดับเพลิง        ตั้งไว ๎         20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวสัดุเครื่องดับเพลงิ  เชํน  ถงัดับเพลงิ  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ   งานปูองกัน  ส านักปลดัฯ 
 

งบลงทุน           รวม 617,000  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม 617,000  บาท 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร        รวม         11,000  บาท 

1.  เครื่องสูบน้ า  จ านวน  1  เคร่ือง        ตั้งไว ๎      11,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  จ านวน  1  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

เครื่องสูบน้ า  จ านวน  1  เครื่อง  เครื่องยนต์เบนซนิ  สูบน้ าได๎  450  ลิตรตํอนาที 

 1.  เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํงใช๎เคร่ืองยนต์เบนซนิ 

 2.  ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวาํ  2  นิว้  (50  มิลลิเมตร) 

 3.  สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวาํตามปรมิาณที่ก าหนด 

 4.  สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวาํ  9  เมตร  หรือประมาณ  30  ฟุต 

 5.  อุปกรณป์ระกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต๎องมีครบชุดพรอ๎มที่จะใช๎งานได๎ 

 เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 267  ข๎อที่  131  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน        รวม         13,000  บาท 

1.  เครื่องดดูฝุุน  จ านวน  1  เครื่อง        ตั้งไว ๎      13,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน  จ านวน  1  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

เครื่องดูดฝุุน  จ านวน  1  เครื่อง   ขนาดไมํน๎อยกวาํ  15  ลิตร 

 1.  สามารถดูดฝุุนและน้ า 

 2.  เป็นราคาพรอ๎มอุปกรณ์ 

 เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 267  ข๎อที่  132  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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ครุภัณฑ์โรงงาน         รวม         2,300  บาท 

1.  เครื่องอดัฉดีน้ าแรง            ตั้งไว ๎ 2,300  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องอัดฉดีน้ าแรง  จ านวน  1  เครื่อง   

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

เครื่องอัดฉดีน้ าแรงใช๎ส าหรับล๎างรถในส านักงาน 

 1.  มีอุปกรณ์ปืนฉีดน้ าแบบสั้นพร๎อมก๎านหัวฉีดแบบก๎านยาวปรับองศาฉีดและก๎านหัวฉีดแบบสั้น  พร๎อม

 ตัวเครื่อง 

 2.  แรงดันน้ าสูงเกินพิกัด  100  บาร์ 

 3.  ระบบ  Auto 

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ซึ่งสินค๎าดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์     

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก ซึ่งสามารถจัดหาได๎

ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  241/2562  ลง

วันที่  10  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลาง

ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านัก

ปลัดเทศบาล  ที่ ชม 53001/390   ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 267  ข๎อที่  133  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

    
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ        รวม         490,700  บาท 

1.  กล๎องวงจรปดิ             ตั้งไว ๎     490,700  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อกล๎องวงจรปดิ  

โดยมีคุณลักษณะสํวนประกอบตํางๆ  ดังนี้ 

 1.  กล๎องโทรทัศน์วงจรปดิไอพี (IP)  แบบมุมมองคงที่  (IP  Fixed  Camera)  จ านวน  3  ตัว 

 2.  ตู๎เก็บอุปกรณ์ชนิด  12  U  พรอ๎มพัดลมระบายอากาศ 

 3.  NVR  แบบ  IP  บันทึกภาพผํานเครอืขําย  16  ชํอง 

 4.  ฮารด์ดิสขนาด  6  TB  จ านวน  1  ตัว 

 5.  เครื่องส ารองไฟขนาด  1,000  VA  จ านวน  1  ตัว 

 6.  สายแลนด์สีด า  ส าหรับงานภายนอก  ไมํน๎อยกวาํ  300  เมตร 

 7.  อุปกรณก์ระจายสัญญาณ  POE  ชนิด  8  ชํอง 

 8.  สาย  FIBER  OPTIC  ชนิด  6  คอร์ 

 9.  ตู๎จัดเก็บอุปกรณแ์บบภายนอกอาคาร 
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 10.  มิเดีย  ตัวแปลงสัญญาณ 

 11.  TV  ขนาด  32  นิว้ 

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ซึ่งสินค๎าดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์    

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก ซึ่งสามารถจัดหาได๎

ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  241/2562  ลง

วันที่  10  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลาง

ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ส านัก

ปลัดเทศบาล  ที่ ชม 53001/390   ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคาเกินกวําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรืออยูํนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็ นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 267  ข๎อที่  134  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 
 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว้        100,000  บาท 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว ๎         100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาดใหญํ  เชํน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  

ฯลฯ งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 207  ข๎อ

ที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภยั 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั     รวม       35,000  บาท 

  

งบด าเนนิงาน         รวม        35,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย         รวม   35,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  35,000   บาท 
 

โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เก่ียวกับการซักซอ๎มแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว๎  20,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการซักซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คําอาหารเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์     ที่

เกี่ยวข๎องในการฝึกซ๎อมแผน  ฯลฯ  งานปูองกัน  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  189  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 
 

โครงการของศูนย์  อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.    ตั้งไว ๎  10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนและพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครปอูงกนัภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  โดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย    คาํวิทยากร  คาํอาหารเคร่ืองดื่ม     คาํ

พาหนะ  คําตอบแทน  คําวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยคาํใช๎จาํยในการฝึกอบรมและการเขา๎รับการฝึกอบรมของเจา๎หนา๎ที่ทอ๎งถิ่น    พ.ศ. 

2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  190  ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.4 

 

โครงการปูองกันและแกไ๎ขปญัหาหมอกควันและไฟปุา (ทอ๎งถิ่นปุารักษน์้ า)   ตั้งไว ๎       5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา (ท๎องถิ่นปุารักษ์น้ า)    โดยมี

คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหาร  เครื่องดื่ม  คําพาหนะ  คําปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ  

และคาํใช๎จาํยตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  งานปูองกันฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ

เบกิคําใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  126  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.2 
 

 



 
 

 

แผนงานการศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

การศึกษา 
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แผนงานการศึกษา 

 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม     38,539,300   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม      20,590,900  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)       รวม      20,590,900  บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล      ตั้งไว้    16,048,000   บาท 

 1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล  เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ 

ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ  กองการศึกษา 

 2. เงินเดือนพนักงานถาํยโอน  เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดือนให๎แกํพนักงานครูเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูา

บดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น   ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1893      

ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 

 3. เงินเดือนครูผู๎ดูแลเด็ก  เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดือนให๎แกํครูผูด๎ูแลเด็ก กองการศึกษาตามหนังสือกรมสํงเสริม

การปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่  มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561 

 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล     ตั้งไว้       67,200   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 
 

เงินประจ าต าแหน่ง       ตั้งไว้        85,200   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษา  และหัวหน๎าฝุาย  กองการศึกษา   
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ตั้งไว้        2,193,000   บาท 

 1. คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงาน

จ๎างทั่วไป  กองการศึกษา 

 2. คําตอบแทนพนักงานจ๎าง  เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูา

บดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา 

 3.  เงินคําตอบแทนผู๎ดูแลเด็ก  เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินคําตอบแทนผู๎ดูแลเด็ก  กองการศึกษาตามหนังสือ       

กรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561  
 

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      ตั้งไว้          197,500   บาท 

 1.  เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง   เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว   เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ    

หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒทิี่ปรับปรุงตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง  กองการศึกษา 

 

 2.  เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่ม     

คําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินเพิ่มอื่นๆ  ให๎แกํพนักงานจ๎าง  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์
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บ ารุง)  กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1893  ลงวันที่  22  

มิถุนายน  2561 

 3.  เงินเพิ่มตํางๆ  ของผู๎ดูแลเด็ก  เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และ    

เงินเพิ่มอืน่ๆ ให๎แกํผูด๎ูแลเด็ก   กองการศึกษา  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ 

ว 1875   ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  

 

เงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ      ตั้งไว้        2,000,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินคําตอบแทนวิทยฐานะให๎แกํพนักงานครูเทศบาล  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)      

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

2561 
 

งบด าเนินงาน        รวม 15,891,700  บาท 
 

ค่าตอบแทน        รวม    312,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้     50,000   บาท 
 

 

1.  คาํตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู     ตั้งไว๎        50,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนคณะกรรมการตรวจวทิยฐานะครู  โรงเรยีนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา

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

 

คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว๎            10,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ๎าง  กองการศึกษา 

 

คาํเชําบ๎าน                     ตั้งไว๎           162,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 

 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว๎           90,000   บาท 
 

-  เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินชํวยเหลือเก่ียวกับการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล  กองการศึกษา 
 

-  เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินชํวยเหลือเก่ียวกับการศึกษาบุตรให๎แกํครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา  ตามหนังสอื

กรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  
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ค่าใช้สอย        รวม    13,161,700   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้       805,000   บาท 
 

คาํโฆษณาและเผยแพรํ           ตั้งไว๎        5,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําโฆษณาและเผยแพรํขาํวสารทางสื่อและสิ่งพิมพ์ตํางๆ กองการศึกษา   

 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร           ตั้งไว๎          800,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบรกิาร  คาํจ๎างเหมาแรงงาน  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้ 12,306,700  บาท 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว๎      50,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ  เชํน  คาํเชําที่พัก  คาํพาหนะ  คาํเบี้ยเลีย้งเดินทาง  คําลงทะเบียนตํางๆ  

และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555   แก๎ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561  และ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 211 ข๎อที่  11  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

คาํพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น    ตั้งไว๎         3,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูแกนน าโครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  และคําใช๎จํายอื่นๆ  

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

19  มิถุนายน  2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 139 ข๎อที่  15  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํพัฒนาเจา๎หน๎าที่โครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น     ตั้งไว๎         3,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาเจ๎าหน๎าที่โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  

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

มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 139 ข๎อที่  16  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการสํงเสรมิการเรยีนรูต๎ามอัธยาศัย      ตั้งไว๎       30,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสรมิการเรยีนรูต๎ามอัธยาศัย  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กอง

การศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 146 ข๎อที่  42  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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โครงการสํงเสรมิกิจกรรมเด็กและเยาวชน      ตั้งไว๎       20,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  

กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 136 ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพฒันาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตั้งไว๎      130,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  

กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 145 ข๎อที่  39  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการชํวยเหลือการเดินทางของเด็กเล็กที่มีฐานะยากจนและได๎รับผลกระทบการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

          ตั้งไว๎        70,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการชํวยเหลือการเดินทางของเด็กเล็กที่มีฐานะยากจนและได๎รับผลกระทบ    

การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 154 ข๎อที่  65  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3       

กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น   

          ตั้งไว๎        40,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 

145 ข๎อที่  39  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา        ตั้งไว้          4,416,600  บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกลาง          ตั้งไว้          1,063,600  บาท 
 

คาํอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง    ตั้งไว๎              588,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เพื่อให๎เด็กเล็กมีอาหาร      

กลางวันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัยทุกวัน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด 

ที่ มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 136 ข๎อที่  4  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํจัดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง    ตั้งไว๎           340,000    บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง   เพื่อให๎เด็กเล็กม ี  

สื่อการเรียนการสอน  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 2786       
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ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 140 ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํหนังสือเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง         ตั้งไว๎               24,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํหนังสือเรียน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง     เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ

ความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      

ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่ 140 ข๎อที่  22  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํอุปกรณก์ารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง        ตั้งไว๎          24,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํอุปกรณ์การเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง     เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก   

มีทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา   เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํเครื่องแบบนักเรียน  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง           ตั้งไว๎         36,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในคาํเครื่องแบบนักเรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง     เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก

มีทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎   ฯลฯ  กองการศึกษา   เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  25  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง        ตั้งไว๎            51,600  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในคําพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง     เพื่อสํงเสริม    

ให๎เด็กมีทักษะความรู๎จากประสบการณ์ตรงและกิจกรรมการเรียนรู๎  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 2786  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  26  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)     ตั้งไว้     3,353,000  บาท 

 

คาํอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีนอนุบาลถงึ  ป.6   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  

         ตั้งไว๎           2,632,000  บาท 

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

นักเรยีนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัย  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
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ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ๎งถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 

136 ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีน  ม.1 – ม.3    ตั้งไว๎           721,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีน  ม.1 – ม.3  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  เพื่อให๎นักเรียนมี

อาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักสุขอนามัย  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วําด๎วยการ          

ตั้งงบประมาณเพื่อการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ

บริหารสํวนต าบล  พ.ศ.2543  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 136  ข๎อที่  4  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1   

 

ค่าส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น    รวม             1,547,800   บาท 
 

1. คาํปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     ตั้งไว๎               20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 155 ข๎อที่  69  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

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

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต  ADSL และ Wi-Fi  ในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  เชํน  

คาํปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  คาํบรกิารรายเดือน  ฯลฯ  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 

209 ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

3. คาํพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน      ตั้งไว๎               100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง) กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 138 ข๎อที่  12  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์

ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

4. คาํพัฒนาแหลํงเรยีนรูข๎องโรงเรียน     ตั้งไว๎               50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข๎อง ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบด

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

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 138 ข๎อที่  11  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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5. โครงการรณรงคเ์พื่อปูองกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น   ตั้งไว๎         15,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่นกองการศึกษา  โดยถือ

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

แผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 139 ข๎อที่  14  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

6. โครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล  1 ฯ

         ตั้งไว๎        340,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล  1  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  

0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 145 ข๎อที่  39  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

7. โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรยีนเป็นฐานพัฒนาท๎องถิ่น  SBMLD  ตั้งไว๎       500,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาท๎องถิ่น       

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  

มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 154 ข๎อที่  67  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

8. โครงการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรยีนเป็นฐานพัฒนาท๎องถิ่นดีเดํนSBMLD   ตั้งไว๎       250,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการประกวดโรงเรยีน SBMLD  ดีเดํน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  

กองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  

มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 138 ข๎อที่  13  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

9. โครงการสํงเสรมิการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา

พอเพียง” สูํ “ศูนย์การเรยีนรูต๎ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”      ตั้งไว๎        100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  

0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 144 ข๎อที่  36  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

10. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดํน        ตั้งไว๎       100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประกวดสถานศึกษาดีเดํน  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)    

กองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  
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มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 139 ข๎อที่  17  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

11. โครงการกจิกรรมสํงเสรมิรักการอํานในสถานศึกษา      ตั้งไว๎       56,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกิจกรรมสํงเสริมรักการอํานในสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบด

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

วันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 140 ข๎อที่  18  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรยีนยากจน     รวม           942,000  บาท 

 

1. คาํปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)     ตั้งไว๎              396,000    บาท 

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

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

จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)   กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตาม

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

ท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 140 ข๎อที่  20  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์

ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

2. คาํปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)     ตั้งไว๎              546,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)  ที่บดิา/มารดา/ผู๎ปกครองมีรายได๎ตํอ

ครัวเรือนไมํเกิน  40,000  บาท/ปี  อัตราคนละ  1,500  บาท/ภาคเรียน  (3,000 บาท/คน/ปี)  ไมํเกินร๎อยละ  30  ของ

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 140 ข๎อที่  20  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม  4,379,300   บาท 

 

ค่าจัดการเรียนการสอน       รวม        2,110,900  บาท 

 

1. คาํจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      ตั้งไว๎            2,110,900   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา   ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 140 ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3   

กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รวม          231,000   บาท 

 

1.  คาํจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตั้งไว๎            231,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบด

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

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 155 ข๎อที่  68  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าหนังสอืเรยีน        รวม               586,500   บาท 

 

1. คาํหนังสือเรียน             ตั้งไว๎               586,500   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําหนังสือเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น    โรงเรียน

เทศบาล 1 ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  

0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 140 ข๎อที่  22  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียน       รวม               410,900   บาท 
 

1. คาํอุปกรณ์การเรยีน         ตั้งไว๎                410,900   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอุปกรณ์การเรยีน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   มท  

0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  24  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าเครื่องแบบนักเรยีน       รวม               416,000   บาท 

 

1. คาํเครื่องแบบนักเรียน        ตั้งไว๎                   416,000   บาท 

เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น      

โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่   

มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  25  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

 



  107 
 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน     รวม         624,000   บาท 

 

1. คาํกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน       ตั้งไว๎         624,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ระดับอนุบาลศึกษา  ,  ระดับประถมศึกษา  ,  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น    โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

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

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  26  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3    

กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํสาธารณูปโภคและคาํกระแสไฟฟูาโรงเรยีนเทศบาล 1   ตั้งไว๎              180,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําสาธารณูปโภคและคํากระแสไฟฟูาของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา    

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

คาํสาธารณูปโภคและคาํโทรศัพท์โรงเรยีนเทศบาล 1   ตั้งไว๎             10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําสาธารณูปโภคและคําโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

คาํน้ ามันเชือ้เพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1      ตั้งไว๎                30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1   ตั้งไว๎               100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  เชํน  คําเชําที่พัก           

คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ         

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไ๎ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย

ในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 211 ข๎อที่  12  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  กล

ยุทธ์ที่  3.1 

   

โครงการแขงํขันกฬีานักเรยีนระดับกลุํม/ภาค/ประเทศ   ตั้งไว๎                50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาของนักเรียนระดับกลุํม/ภาค/ประเทศ  ของโรงเรียนเทศบาล 1   

(ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ    

น าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในสถานศึกษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551   เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 141 ข๎อที่  27  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์

ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
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การเขา๎รวํมแขํงขันทักษะทางวิชาการรวํมกับ อปท.ภาค/ประเทศ        ตั้งไว๎             50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับภาค/ประเทศ  

ของโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามหนงัสือหนังสือกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในสถานศึกษาสังกัด  อปท. พ.ศ. 2551

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 142 ข๎อที่  28  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

 

โครงการนักเรยีนคนเกงํท๎องถิ่น      ตั้งไว๎                20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการนักเรียนคนเกํงท๎องถิ่น  ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)     

กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไป

จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551   เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 142 ข๎อที่  29  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการแนะแนวการศึกษาตํอ      ตั้งไว๎    10,000 บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแนะแนวการศึกษาตํอ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)          

กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีน าเงินรายได๎ของสถานศึกษาไป

จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551   เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 143 ข๎อที่  33  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการจัดกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10   ตั้งไว๎      10,000  บาท  

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10   เชํน คําจัดกิจกรรม     

คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา      

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 147 ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ       ตั้งไว๎        200,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  เชํน  คํารางวัล  คําอาหารและเครื่องดื่ม  คําวัสดุ

อุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํง

นักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของ    

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 136 ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ํ ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์

ที่  3.1 
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โครงการสมุดท าความดี        ตั้งไว๎       15,000     บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสมุดท าความดีโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์  คําอาคาร  

เครื่องดื่ม  คําพาหนะ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)         

กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  150 ข๎อที่  53  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้               50,000  บาท 

 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซม      ตั้งไว๎               50,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํ น  ยานพาหนะ  

คอมพิวเตอร์  เครื่องถํายเอกสาร  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 209         

ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าวัสด ุ        รวม            2,418,000  บาท 
 

คาํวัสดุส านักงาน        ตั้งไว๎              12,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสือ  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ            

สมุดบัญช ี แบบพมิพ์ตํางๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

คาํวัสดุงานบ๎านงานครัว         ตั้งไว๎               20,000  บาท 

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

น้ าแข็ง  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

คาํวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น      ตั้งไว๎                30,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น  เชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชือ้เพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๏าส  ฯลฯ  กองการศึกษา 

 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง        ตั้งไว๎                20,000  บาท 

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

กองการศึกษา 
 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          25,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณบ์นัทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปนูอักขระหรือแปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองการศึกษา 
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คาํวัสดุการศึกษา         ตั้งไว๎          20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการศึกษา  เชํน  หุํน  แบบจ าลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนท าด๎วยพลาสติก  กระดานลื่น

พลาสติก  เบาะยืดหยุํน  เบาะมวยปล้ า  เบาะยูโด  ฯลฯ  กองการศึกษา 
 

ค่าอาหารเสริม (นม)       ตั้งไว้             2,291,000  บาท 
 

คาํอาหารเสรมิ (นม) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ตั้งไว๎                230,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กให๎กับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  กองการศึกษา  

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 37 ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 
 

 

คาํอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนบ๎านทุํงเสีย้ว     ตั้งไว๎    321,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎กับนักเรียนโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

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

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 37 ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กล

ยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง  ตั้งไว๎    1,740,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  กองการศึกษา  โดยถือ

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

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 

37 ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

งบลงทุน        รวม              946,700   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์        รวม    696,700   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์      ตั้งไว้             32,000  บาท 
 

1  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค  ส าหรับงานส านักงาน    ตั้งไว ๎          32,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค  ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  2  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้   

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

2.0  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาไดใ๎นกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน  1  

หนํวย 

-หนํวยประมวลผลกลาง  (CPU)  หนํวยความจ าแบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนํ๎อยกวาํ   

4  MB  
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- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวําขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูลชนดิ  SATA  หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํนอ๎ยกวาํ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิว้ 

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง 

-มีชอํงเช่ือมตํอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จ านวนไมํนอ๎ยกวาํ  1  ชํอง 

-มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครอืขําย  (Network  Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อยกวาํ      

1  ชํอง 

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

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  

2562  ล าดับที่  12  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 274 ข๎อที่  157  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน       ตั้งไว้              553,500   บาท 
 

1.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน  แบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน  พรอ๎มตดิตั้ง     ตั้งไว ๎            61,200   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน    ขนาดไมํต่ ากวํา  20,000    

บีทยีู  จ านวน  2  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี ้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่  20,000 บีทยีู 

2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ติดตัง้ 

3) เครื่องปรับอากาศตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของ  

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 271 ข๎อที่  148  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  6       

กลยุทธ์ที่  6.1 

 

2.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน  แบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน  พรอ๎มตดิตั้ง  ตั้งไว ๎       321,600    บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาดไมํ ต่ ากวํา  30,000      

บีทยีู   จ านวน  8  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่  30,000 บีทยี ู

2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ติดตัง้ 

3) เครื่องปรับอากาศตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 



  112 
 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์

เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาล

ฯ  หน๎าที่ 271 ข๎อที่  147  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

3.  ตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน       ตั้งไว ๎        16,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จ านวน  3  หลัง   

โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 

-  มีมือจับชนิดบิด 

-  มีแผํนชัน้ปรับระดับ  ไมํน๎อยกวาํ 3 ช้ัน 

-  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  จัดซื้อเพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาล 1    

(ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  

2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 271 ข๎อที่  146  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6   กลยุทธ์ที่  6.1 

 

4.  โต๏ะเก๎าอี้นักเรยีนระดับประถมศึกษา       ตั้งไว ๎       66,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอีน้ักเรยีนระดับประถมศึกษา  จ านวน  60  ชุด 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-เป็นโต๏ะเกา๎อี้นักเรียนมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.  ระดับ  4  ประถมศึกษา 

-โครงโต๏ะและเก๎าอีท้ าจากเหล็กกลมพํนสี   

จัดซื้อเพื่อใช๎ในห๎องเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)   ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎

ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  251/2562  

ลงวันที่  12  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่ 272 ข๎อที่  151  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  6  กล

ยุทธ์ที่  6.1 

 

5.  โต๏ะเก๎าอีแ้ลคเชอร์        ตั้งไว ๎       69,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอีแ้ลคเชอร์  จ านวน  100  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-ที่นั่งท าด๎วยฟองน้ าอัดหุ๎ม  PVC 

-โครงเหล็กชุปโครเมียม 

-แผํนรองเขียนไม๎อัดปิดทับด๎วยแผํนลามิเนท (โฟเมก๎า) 

-ปลายขามียางรองกันกระแทก   

จัดซื้อเพื่อใช๎ในห๎องเรียนระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)   ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎

ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  251/2562  
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ลงวันที่  12  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลาง

ครุภัณฑ์ฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 272 ข๎อที่  152  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

6.  ช้ันวางหนงัสือ        ตั้งไว ๎       19,200   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ  จ านวน  4  หลัง 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-ท าด๎วยเหล็กแผํนพับ  พํนสี 

-ภายในมีแผํนชัน้  4  แผํน 

-แบํงได๎  5  ช้ัน   

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 1   (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  (ครุภัณฑ์นอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา

ท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  251/2562  ลงวันที่  12  

มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ ฯ  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 273 ข๎อที่  153  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      ตั้งไว้             30,000  บาท 
 

1.  เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที ่      ตั้งไว ๎        30,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  จ านวน  2  ชุด  

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1.เครื่องขยายเสยีงเคลือ่นที่แบบลากจูง 

2.ตู๎ล าโพงสองทิศทาง  ขนาดไมํน๎อยกวาํ  15  นิว้ 

3.สามารถเลํนไฟล ์ MP3  ผําน  USB  ได ๎

4. เครื่องรองรับการเชื่อมตอํสัญญาณบลูทูส 

5. ระบบถาํยทอดสัญญาณเสียง  สามารถความเขม๎ (volume)  ของปรับเสียงเบสและแหลมได๎ 

6.ไมโครโฟนประกอบเป็นแบบไรส๎ายโดยใช๎งานยาํนความถี่  VHF  และสามารถปรับ  ECHO  ได ๎

7.สามารถปรับระดับเสียงเพลง 

8.มีชอํงตํอไมโครโฟนชนดิใชส๎าย (mic  in)  และไลน์อนิพุต  (Line  in) 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  (ครุภัณฑ์นอก

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคา

ท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  252/2562  ลงวันที่  12  

มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์ ฯ  



  114 
 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 274 ข๎อที่  158  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      ตั้งไว้            81,200   บาท 
 

1.  เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์      ตั้งไว ๎         28,200   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ  SVGV  ขนาด  3,000  ANSI  Lumens          

จ านวน  2  เครื่อง  

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดยีว สามารถตํอกับอุปกรณเ์พื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดโีอ 

2) ใช ๎LCD Panel หรือระบบ DLP 

3) ระดับ SVGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที ่True 

4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดคาํความสํองสวาํงขัน้ต่ า 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 273 ข๎อที่  155  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

2.  เคร่ืองฉายภาพ  3  มิต ิ       ตั้งไว ๎        40,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเคร่ืองฉายภาพ  3  มิติ  จ านวน  2  เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้   

1) เป็นเคร่ืองถาํยทอดสัญญาณภาพจากวัตถ ุเชํน วัตถุ 3 มิต ิฟิล์มสไลด์  แผํนใส หนังสอื เป็นต๎น 

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

3) สามารถใช๎งานรวํมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร ์

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

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

6) มีไฟสํองสวาํงด๎านบนสองขา๎ง และมไีฟสอํงสวาํงด๎านลาํง ชนิด LED 

7) มีชอํงตอํสัญญาณ Input/Output อยํางน๎อย RGBx2 S-Videox1 Videox1  USB และ RS-232 

8) สินคา๎มีการรับประกันคุณภาพ อะไหลํ และบรกิารเป็นเวลาอยํางน๎อย 1 ป ี

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 1  (ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง)  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 273 ข๎อที่  154  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

3.  จอรับภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟูา       ตั้งไว ๎       13,000   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  ขนาดเส๎นทแยงมุม  100  นิว้  จ านวน  1  เครื่อง   

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

1) ขนาดเสน๎ทแยงมุมไมํนอ๎ยกวํา 100 นิว้ 
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2) จอม๎วนเก็บในกลํองได ๎ บงัคับจอ  ขึน้  ลง  หยดุ  ด๎วยสวิตซ์  หรือรโีมทคอนโทรล  ใช๎ไฟฟูา  AC 220  โวลต์         

50  เสิรตซ ์  

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฏร์บ ารุง) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 274 ข๎อที่  156  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม         250,000  บาท 

 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้     250,000  บาท 

 

คาํปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรยีน อาคารประกอบโรงเรยีนเทศบาล 1 (ทุํงฟูาบดราษฎรบ์ ารุง)  

          ตั้งไว๎               150,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ทุํงฟูาบดราษฎร์บ ารุง  

เพื่อให๎สถานศึกษามีอาคารเรียนที่สวยงามและคงทนถาวร  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการ

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

2561-2565)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่  34  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1 

 

คาํปรับปรุง  ดดัแปลง  ตํอเตมิ  อาคารเรยีน อาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง            

          ตั้งไว ๎              100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  

เพื่อให๎สถานศึกษา  (อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  มีอาคารเรียนที่สวยงามและคงทนถาวร  กองการศึกษา  

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่  34  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.1  

 

งบเงินอุดหนุน        รวม             1,110,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน        รวม             1,110,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       ตั้งไว้          680,000   บาท 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ๎านทุํงเสีย้วตามโครงการอาหารกลางวัน   ตั้งไว๎             680,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านทุํงเสี้ยวตามโครงการอาหารกลางวัน  กองการศึกษา  โดยถือ

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

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   ปรากฏใน

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  58  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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เงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้             310,000  บาท 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านปวงสนุก  ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  

ต.บ๎านกลาง   กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านหนองแทํน    ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงเสีย้ว       ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่  3  

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นกอก       ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎ านต๎นกอก  หมูํที่  4  

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์ ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  

หมูํที่ 6  ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  

60  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านปุาสัก       ตั้งไว๎    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านปุาสัก  หมูํที่  9    

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านท๎องฝาย        ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นแหนหลวง  ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านต๎นแหนหลวง       

หมูํที่  1  ต.ทําวังพร๎าว  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  

60  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงแปูง      ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงแปูง  หมูํที่  2   

ต.ทําวังพรา๎ว  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงหลุก  ตั้งไว๎   20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงหลุก หมูํที่  3    

ต.ทําวังพรา๎ว  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงฟูาบด     ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านทุํงฟูาบด  หมูํที่  5  

ต.มะขามหลวง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  

หมูํที่  8  ต.มะขามหลวง  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  

60  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตั้งไว๎    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระบาทยั้งหวีด  

หมูํที่  3  ต.มะขุนหวาน  กองการศึกษา  (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  

60  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านมํวงพี่น๎อง    ตั้งไว๎  20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4 

ต.มะขุนหวาน  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  60  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าสององค์ ตั้งไว๎    20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจ๎าสององค ์ 

หมูํที่  8 ต.มะขุนหวาน  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  

60  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการหมูํบา๎นศีลห๎าต๎นแบบบ๎านปุาสัก   ตั้งไว๎    10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการหมูํบ๎านศีลห๎าต๎นแบบบ๎านปุาสัก  หมูํที่  9      

ต.บ๎านกลาง  กองการศึกษา  โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  152  ข๎อที่  61 

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3   กลยุทธ์ที่  3.2 
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เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์    ตั้งไว้              120,000  บาท 

 

อุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสีย้ว) ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน ตั้งไว๎              100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสี้ยว) ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อนเพื่อสนับสนุนให๎

เด็กและเยาวชนได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  129  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2 

 

อุดหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทุํงเสีย้ว) ตามโครงการสอบธรรมศึกษา   ตั้งไว๎                10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุวัดศรนีวรัฐ (ทุํงเสีย้ว) ตามโครงการสอบธรรมศึกษาเพื่อสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน

ได๎มีโอกาสเข๎าศึกษาธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  128  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3       

กลยุทธ์ที่  3.2  

 

อุดหนุนวัดแสงสวําง  ตามโครงการสอบธรรมศึกษา    ตั้งไว๎                10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนวัดแสงสวําง   ตามโครงการสอบธรรมศึกษาเพื่อสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนได๎มี

โอกาสเข๎าศึกษาธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา  กองการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  128  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3       

กลยุทธ์ที่  3.2 

 

 



 
 

 

แผนงานสาธารณสขุ 

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

สาธารณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม        9,883,303   บาท 
 

งบบุคลากร         รวม     4,360,100   บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม 4,360,100   บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว ๎       1,989,800   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาล           

จ านวน 6  ราย  กองสาธารณสุขฯ   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎          67,200  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ. และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  กองสาธารณสุขฯ  
 

เงินประจ าต าแหนงํ        ตั้งไว ๎          85,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข  และหัวหน๎าฝุาย  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํจ๎างลูกจา๎งประจ า        ตั้งไว ๎        278,300   บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํจ๎างลกูจา๎งประจ า  กองสาธารณสขุฯ  
 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎   1,781,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  กองสาธารณสุขฯ   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง       ตั้งไว ๎        158,600   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ. และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง  กองสาธารณสุขฯ   
 

งบด าเนนิงาน         รวม 5,074,000  บาท 
 

ค่าตอบแทน         รวม 365,000  บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตั้งไว้               144,000  บาท 
 

1.  เงินคาํตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล  ตั้งไว ๎                144,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยตอบแทนการปฏิบัติงานให๎แกํนักบริบาลท๎องถิ่น  ฯลฯ  กองสาธารณสุข 
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คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว ๎ 150,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง         

กองสาธารณสุขฯ    
 

คาํเชําบ๎าน         ตั้งไว ๎    36,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํเชําบา๎นให๎แกพํนักงานเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ 
 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตร       ตั้งไว ๎    35,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินชวํยเหลอืเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกพํนักงานเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ 

 

ค่าใช้สอย         รวม        3,984,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้       3,568,000  บาท 
 

คาํธรรมเนียมตํางๆ        ตั้งไว ๎           10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํธรรมเนียมตํางๆ และคาํใช๎จาํยอืน่ๆ  ทีเ่ก่ียวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎      3,548,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจ๎างเหมาแรงงานในการท างานตํางๆ  ของกองสาธารณสุขฯ  เชํน  คาํจ๎างเหมาคนงานประจ ารถ

ขยะ  คําจ๎างเหมาคนงานประจ าส านักงานตํางๆ  คําจ๎างเหมาพํนหมอกควัน  คําจ๎างเหมาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  

คําจ๎างเหมาขนถํายขยะมูลฝอยไปก าจัด  คําปรับปรุงบํอฝังกลบขยะมูลฝอย  เตาเผาขยะ  คําจ๎างเหมาพํนน้ ายาฆําเชื้อ

โรคตํางๆ  คาํจ๎างเหมาท าความสะอาดถนนและทางเทา๎  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ  
 

คาํเบี้ยประกัน         ตั้งไว ๎          5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําเบี้ยประกันภัย  ส าหรับโรงฆําสัตว์  ตาม  พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง  

ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํโฆษณาและเผยแพร ํ        ตั้งไว ๎            5,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําด าเนินงานในการจ๎างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เชํน  การจัดท าวารสาร  คําปูาย  แผํนพับ  

สปอตการรณรงคต์ํางๆ เพื่อให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารของทางราชการ  กองสาธารณสุขฯ  

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้    296,000  บาท 

 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว ๎       30,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคาํใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง     

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
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ฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

214  ข๎อที่  7  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

โครงการรณรงคจ์ัดการขยะอนิทรยี์จากครัวเรือน     ตั้งไว ๎      20,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย          

คาํวิทยากร  คาํปูายประชาสัมพันธ์  คาํวัสดุอุปกรณท์ี่ใช ๎  ในการรณรงค์จัดการขยะอินทรยี์จากครัวเรือน  และคาํใช๎จาํย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯกองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  124  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  4  กล

ยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะรไีซเคลิ      ตั้งไว ๎      10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวิทยากร  

คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  124  ข๎อที่  3  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการอบรมการจัดการน้ าเสียและของเสียอันตรายในชุมชน   ตั้งไว ๎         10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมการจัดการน้ าเสียและของเสียอันตรายในชุมชนโดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  

กองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรม

ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  123     

ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม      ตั้งไว ๎       10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําวิทยากร  

คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  123  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1  
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โครงการสํงเสรมิวิถชุีมชนเพือ่การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ๎ม             ตัง้ไว ๎       10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมวิถีชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคํา

วิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กอง

สาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ

เจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  125  ข๎อที่  6  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

โครงการปูองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ๎า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพษิสุนัขบ๎าตามพระปณธิาน  

ศ.ดร.สมเด็จพระเจา๎ลูกเธอเจา๎ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณอ์ัคราชกุมารี   ตั้งไว ๎          76,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

พิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี  ปี  2562  ในเขต

เทศบาลต าบลบ๎านกลาง เพื่อปูองกันโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน  คํา

ปูายประชาสัมพันธ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ดว๎ยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามหนังสือกรม

สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่  ชม  0808.2/ว3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  157  ขอ๎ที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์    ที่  3.5 

 

โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก     ตั้งไว ๎          90,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก ในเขตเทศบาลต า บลบ๎านกลาง            

เพื่อปูองกันโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํายาก าจัดยุง คําวัสดุ  อุปกรณ์  คําปูาย

ประชาสัมพันธ์  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการ

เบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  156  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์    ที่  3.5 

 

โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎หวัดนก      ตั้งไว ๎ 10,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎หวัดนก  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง              

เพื่อปูองกันโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํายาฆําเชื้อ  คําวัสดุ  อุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ   

ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)               

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  157  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.5 
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โครงการอาหารปลอดภัย        ตั้งไว ๎ 30,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวิทยากร  คําอาหาร  

คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  คาํวัสดุอุปกรณ ์ และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  กองสาธารณสุข  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  156  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์    ที่  3.5 

 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม       ตั้งไว้           120,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว ๎     120,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน  เชํน  คอมพิวเตอร์  เครื่องถาํยเอกสาร  เครื่องพํนหมอกควัน  

เครื่องพํนละอองฝอย(ULV)  กล๎องจุลทรรศน์  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด  ฯลฯ            

กองสาธารณสุข  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  212  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าวัสด ุ          รวม          485,000  บาท 
 

คาํวัสดุงานบ๎านงานครัว        ตั้งไว ๎     50,000  บาท 

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

ผ๎าปูโต๏ะ  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎           40,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช  หัว

เทยีน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎             300,000  บาท 

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

กองสาธารณสุขฯ  
 

คาํวัสดุวิทยาศาสตร ์        ตั้งไว ๎          30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุวิทยาศาสตร์  เชํน  ชุดเครื่องมือผําตัด  เบ๎าหลอม  หูฟัง  คีมถอนฟัน  ส าลี  ผ๎าพันแผล  

เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  น้ ายาตํางๆ  สายยาง  ถุงมือ ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ 

 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎              20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคาํวสัดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณบ์นัทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปนูอักขระหรือแปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ 
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คาํวัสดุเครื่องแตงํกาย        ตั้งไว ๎        20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ๎า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเ ท๎า  

รองเทา๎  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง         ตั้งไว ๎           15,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุกํอสร๎าง  เชํน  ไม๎ตํางๆ  ค๎อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบื้อง  เหล็ กเส๎น  ฯลฯ  

กองสาธารณสุขฯ   
 

 

คาํวัสดุอืน่ๆ         ตั้งไว ๎           10,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุอื่นๆ  เชํน  มิเตอร์น้ า-ไฟฟูา  หัวเชื่อมแก๏ส  หัววาวล์เปิด-ปิดแก๏ส  กองสาธารณสุขฯ  
 

 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม          240,000  บาท 
 

คาํไฟฟูา          ตั้งไว ๎        200,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํกระแสไฟฟูา  ส าหรับกิจการโรงฆําสัตว์  บํอฝังกลบขยะ  ศูนย์การเรียนรู๎เกษตรชีววิถีของเทศบาล

ต าบลบ๎านกลาง  ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ   
 

 

 

คาํน้ าประปา         ตั้งไว ๎          40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําน้ าประปา  ส าหรับกิจการโรงฆําสัตว์  บํอฝังกลบขยะ  ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ฯลฯ  กอง

สาธารณสุขฯ   
 

 

งบลงทุน         รวม     149,203  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม 129,203  บาท 

 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ        รวม         79,203  บาท 

1.  กล๎องโทรทัศน์วงจรปดิ            ตั้งไว ๎     79,203  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับติดตั้งภายในอาคาร  ใช๎ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป  

โดยมีสํวนประกอบตํางๆ  ดังนี้ 

 1.  กล๎อง  IP  (Internet  Protocol  Camera)  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมํน๎อยกวาํ  5  ล๎าน pixel  8  ตัว 

 2.  เครื่องบันทึกภาพ  NVR  (Network  Video  Recorder)  แบบ  IP  บันทึกภาพผํานเครอืขําย  8  ชํอง  1  ตัว 

 3.  ฮารด์ดิส  ขนาดไมํน๎อยกวาํ  4  TB  1  ตัว 

 4.  ตู๎เก็บอุปกรณ์  ชนิด  6  U  พรอ๎มพัดลมระบายอากาศ  1  ชุด 

 5.  เครื่องส ารองไฟขนาดไมํน๎อยกวาํ  1000  VA  1  ตัว 

 6.  สายน าสัญญาณแบบภายนอก  ไมํน๎อยกวาํ  300  เมตร 
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 7.  อุปกรณก์ระจายสัญญาณ  POE   ชนิด  8  ชํอง  1  ชุด 

 8.  จอมอนิเตอร์  ขนาด  23  นิว้  1  ตัว    

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ซึ่งสินค๎าดังกลําวไมํมีในมาตรฐานครุภัณฑ์    

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก ซึ่งสามารถจัดหาได๎

ตามราคาท๎องตลาด  และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ที่  240/2562  ลงวันที่  

10  มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและก าหนดราคากลางของพัสดุ   

ที่จะซื้อหรอืจ๎าง  และหนังสือบันทึกข๎อความเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  กองสาธารณสุข  ที่ ชม 53004/220   ลงวันที่  10  

มิถุนายน  2562  เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและก าหนดราคากลางของพัสดุที่จะ

ซื้อหรือจ๎าง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 260  ข๎อที่  103  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว้         50,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว ๎       50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เชํน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ  กองสาธารณสขุ   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หนา๎ที่  212  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี ่ 6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง        รวม        20,000  บาท 
 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง     รวม    20,000  บาท 

 

คําปรับปรุงและบ ารุงรักษาบอํฝังกลบขยะมลูฝอยและระบบสิ่งแวดล๎อม  ตั้งไว ๎        20,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎างที่เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล๎อม  เชํน  ระบบระบายน้ า  

บํอฝังกลบขยะ  เตาเผาขยะ  รั้วบํอขยะ  กิจการโรงฆําสัตว์   ฯลฯ  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  213  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  127 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม             300,000  บาท 
 

เงินอุดหนุน        รวม             300,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้             300,000  บาท 

 

บ้านปวงสนุก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎    6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  159  ข๎อที่  10  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี     ตั้งไว๎  8,000  บาท    

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎า โสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  159  ข๎อที่  11  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านปวงสนุก  หมูํที่  1  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการ

และสุขอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  159  ข๎อที่  12  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5  

  

บ้านหนองแท่น 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
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(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  161  ข๎อที่  16  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี      ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการ

ติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  161  ข๎อที่  17  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านหนองแทํน  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านหนองแทํน  หมูํที่  2  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการสํงเสรมิโภชนาการ

และสุขอนามัยแมํและเด็กของ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  161  ข๎อที่  18  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านทุ่งเสี้ยว 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่  3  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  163  ข๎อที่  22  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่  3  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการสํงเสริมโภชนาการ

และสุขอนามัยแมํและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  163  ข๎อที่  23  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงเสี้ยว  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี     ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงเสีย้ว  หมูํที่  3  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  163  ข๎อที่  24  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านต้นกอก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี     ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านต๎นกอก  หมูํที่  4  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  165  ข๎อที่  28  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  หมูํที่  4   ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  165  ข๎อที่  25  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

  

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ  ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นกอก  หมูํที่  4  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ    

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  164  ข๎อที่  27  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน    

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  หมูํที่  6  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน    ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  166  ข๎อที่  32  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย ์ หมูํที่  6  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  165  ข๎อที่  29  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  ตามโครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ขปัญหายาเสพติด To be number 

one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  หมูํที่  6  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์และ

แกไ๎ขปัญหายาเสพติด To be number one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  167  ข๎อที่  33  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านป่าสัก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปุาสัก  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย  

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี      ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านปุาสัก  หมูํที่  9  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย  พระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  168  ข๎อที่  36  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปุาสัก  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านปุาสัก  หมูํที่  9  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  167  ข๎อที่  35  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านปุาสัก  ตามโครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์

เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ  ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านปุาสัก  หมูํที่  9  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ    

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  167  ข๎อที่  33  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านท้องฝาย 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทย

พระเจ๎าวรวงคเ์ธอพระองคเ์จา๎โสมสวลี      ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการชํวยลดปัญหาการ

ติดเอดส์จากแมํสูํลูก สภากาชาดไทยพระเจ๎าวรวงค์เธอพระองค์เจ๎าโสมสวลี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  169  ข๎อที่  40  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  ต าบลบ๎านกลาง  ตาม โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  169  ข๎อที่  39  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ  ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านท๎องฝาย  หมูํที่  11  ต าบลบ๎านกลาง  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน)  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ   

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  168  ข๎อที่  38  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านต้นแหนหลวง 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       ตั้งไว๎  5,280  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านตน๎แหนหลวง  หมูํที่  1  ต าบลทําวังพรา๎ว  ตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  170  ข๎อที่  42  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       ตั้งไว๎  9,560  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่  1  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  170  ข๎อที่  44  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็ง  

เต๎านม          ตั้งไว๎  5,160  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่  1  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการสืบสาน     

พระราชปณธิานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็ง  เต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)                

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  169  ข๎อที่  41  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.5 
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บ้านทุ่งแป้ง 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงแปูง  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  5,280  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงแปูง  หมูํที่  2  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  171  ข๎อที่  45  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงแปูง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  9,560  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงแปูง  หมูํที่  2  ต าบลทําวังพร๎าว  ตาม โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  172  ข๎อที่  48  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงแปูง  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม

         ตั้งไว๎  5,160  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงแปูง  หมูํที่  2  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  171  ข๎อที่  46  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านทุ่งหลุก 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  5,280  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงหลุก  หมูํที่  3  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  172  ข๎อที่  49  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  9,560  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  หมูํที่  3  ต าบลทําวังพร๎าว  ตาม โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  173  ข๎อที่  52  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม

          ตั้งไว๎  5,160  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านทุํงหลุก  หมูํที่  3  ต าบลทําวังพร๎าว  ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  173  ข๎อที่  51  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านทุ่งฟ้าบด 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงฟูาบด  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ  ตั้งไว๎  7,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงฟูาบด  หมูํที่  5  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ    

กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  176  ข๎อที่  60  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงฟูาบด  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงฟูาบด  หมูํที่  5  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไข

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  176  ข๎อที่  61  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านทุํงฟูาบด  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม

          ตั้งไว๎  7,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านทุํงฟูาบด  หมูํที่  5  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  176  ข๎อที่  58  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

บ้านแท่นทอง – ข่วงมื่น 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  ตามโครงการรณรงคแ์ละแกไ๎ขปัญหายาเสพติด To be number 

one (ศูนย์เพือ่นใจวัยรุนํในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ ตั้งไว๎  9,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  หมูํที่  8  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการรณรงค์

และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํนในชุมชน/หมูํบ๎าน) ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยาฯ    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  175  ข๎อที่  56  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง – ขํวงมื่น  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    ตั้งไว๎  7,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  หมูํที่  8  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการปูองกัน

และแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  175  ข๎อที่  57  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็ง

เต๎านม          ตั้งไว๎  4,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านแทํนทอง-ขํวงมื่น  หมูํที่  8  ต าบลมะขามหลวง  ตามโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)               

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  174  ข๎อที่  55  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.5 

 

 

 

 



  136 
 
บ้านพระบาทยั้งหวีด 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

          ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่  3  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

178  ข๎อที่  65  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  8,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่  3  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  178  ข๎อที่  66  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง

เต๎านม          ตั้งไว๎  6,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่  3  ต าบลมะขุนหวาน  ตาม โครงการสืบสาน  

พระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)               

ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  178  ข๎อที่  67  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  

กลยุทธ์ที่  3.5 
 

บ้านม่วงพี่น้อง 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  ตามโครงการปูองกันและแกไ๎ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  

         ตั้งไว๎  5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไข

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  182     

ข๎อที่  77  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  182     ข๎อที่  78  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านมํวงพี่น๎อง  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม

          ตั้งไว๎  5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนุนหมูํบา๎นบ๎านมํวงพี่น๎อง  หมูํที่  4  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการสืบสาน  พระราช

ปณิธานสมเด็จยําตา๎นภยัมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

182   ข๎อที่  79  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
 

บ้านพระเจ้าสององค์ 

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  ตามโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

          ตั้งไว๎  5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคาํใช๎จาํยในการอุดหนนุหมูบํ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค ์ หมูํที่  8  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการปูองกันและ

แก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

180  ข๎อที่  71  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      ตั้งไว๎  10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  หมูํที่  8  ต าบลมะขุนหวาน  ตาม โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  180  ข๎อที่  72  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็ง

เต๎านม          ตั้งไว๎  5,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการอุดหนุนหมูํบ๎านบ๎านพระเจ๎าสององค์  หมูํที่  8  ต าบลมะขุนหวาน  ตามโครงการสืบสาน  

พระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  กองสาธารณสุขฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน

อุดหนุนขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาล

ฯ  หน๎าที่  180   ข๎อที่  73  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์      

ที่  3.5 



 
 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  138 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน   รวม    1,053,240  บาท 
 

งบบุคลากร         รวม       551,040   บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม        551,040   บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว ๎       551,040  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแกไ๎ขตามประกาศหลักเกณฑ์  ก.ท.จ.  ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ    จ านวน  

2  ราย  ส านักปลัดฯ 
 

งบด าเนนิงาน         รวม    405,000   บาท 
 

ค่าใช้สอย         รวม       405,000   บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้     385,000  

บาท 
 

 

โครงการสํงเสรมิคุณภาพชวีิตผู๎สูงวัย ใจหวาน     ตั้งไว ๎      100,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงวัย ใจหวาน  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง       โดย

การให๎ความรู๎กับผู๎สูงวัยจากบุคคลที่ได๎รับความเชื่อถือ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําปูายประชาสัมพันธ์    คําวัสดุ

อุปกรณ ์ คาํวิทยากร  คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่มและคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านัก

ปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการฝึกอบรมและการเขา๎รับการฝึกอบรมของเจา๎หน๎าที่

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  184  ข๎อที่  4  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
 

โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ     ตั้งไว ๎          5,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํา

วิทยากร  คําพาหนะ  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําที่พัก  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ   

ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  191  ข๎อที่  1  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1 

   
 

โครงการสนับสนุนกลุมํอาชีพในเขตเทศบาลฯ     ตั้งไว ๎          50,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสนับสนุนกลุํมอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลางเพื่อสร๎างอาชีพและสร๎าง

รายได๎ให๎กลุํมอาชีพในเขตเทศบาลฯ  โดยมีคาํใช๎จาํยประกอบด๎วย  คาํวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยคําใช๎จาํย
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ในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  120  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ

ยุทธศาสตรท์ี่  2  กลยุทธ์ที่  2.1 

 
 

โครงการชํวยเหลือผูย๎ากไร๎  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สงูอายุ  และผู๎พกิาร   ตั้งไว ๎      30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการชํวยเหลือผู๎ยากไร๎  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ในเขตเทศบาลฯ             

ที่ยากจนให๎มีที่อยูํอาศัยใหมํและมั่นคงแข็งแรง  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ  อุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่นๆ       

ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน๎าที่ขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของ

เทศบาลฯ  หน๎าที่  184  ข๎อที่  6  สอดคล๎องกับประเด็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์

ที่  3.5 

 

โครงการอนุรักษ์  สืบสานชาติพันธต์ านานศลิป์เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  ตั้งไว ๎      100,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์  สืบสานชาติพันธ์ต านานศิลป์เทศบาลต าบลบ๎านกลางโดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คําปูายประชาสัมพันธ์  คําจัดนิทรรศการ  คําวัสดุอุปกรณ์  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ

เบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  130  ข๎อที่  3  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1    กลยุทธ์ที่  1.3 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพชวีิต  ผู๎พกิาร  ผู๎ดอ๎ยโอกาส         ตัง้ไว ๎          50,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํา

วิทยากร  คาํอาหาร  คาํอาหารวาํงและเครื่องดื่ม  และคาํใช๎จาํยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  

พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  184  ข๎อที่  5  สอดคล๎องกับ

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมํสตรี  แมํบา๎น  เทศบาลต าบลบ๎านกลาง         ตั้งไว๎           50,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุํมสตรี  แมํบ๎าน  เทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คําวิทยากร  คําอาหาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  

ส านักปลัดฯเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ

เจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  183  ข๎อที่  1  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.5 
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ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม          ตั้งไว้       20,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน         ตัง้ไว ๎       20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  ระบบเสียงตามสาย  

เพาเวอร์แอมป์  ล าโพงฮอร์น  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  

หน๎าที่  203  ข๎อที่  21  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  6    กลยุทธ์ที่  6.1 
 

งบลงทุน         รวม       97,200  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม         37,200  บาท 
 

ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์       ตั้งไว้      30,000  บาท 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที ่ 1    ตั้งไว ๎ 22,000  บาท   

(จอขนาดไมนํ๎อยกวาํ  19  นิว้) 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  1  * (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 

19 นิว้)  จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 2.8 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน  1  หนํวย 

-หนํวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนํวยความจ าแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมํน๎อย

กวาํ  8  MB 

-มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง  หรือดีกวํา  ดังนี้ 

 1.  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ  2  GB  หรือ 

 2.  มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลางแบบ  Graphics  Processing  

 Unit  ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ  2  GB 

 3.  มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด

 ไมํน๎อยกวาํ  2  GB     

–มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

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

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

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้ จ านวน 1 หนํวย 
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เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  

2562  ล าดับที่  8  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 265          ข๎อที่  124  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

2.  เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอ๎มติดตั้งถังหมึกพมิพ์  (Ink  Tank  Printer) จ านวน  1  เครื่อง 

          ตั้งไว ๎ 8,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) 

จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน  

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร๎อมติดตัง้ถังหมึกพมิพ์  (Ink  Tank  Printer)  จากโรงงานผู๎ผลิต 

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A4  ไมํนอ๎ยกวาํ 27 หน๎าตํอนาท ี(ppm)  หรือ  8  ภาพตํอนาที  (ipm)  

- มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ  A4  ไมํนอ๎ยกวาํ 15 หน๎าตอํนาท ี(ppm)  หรือ  5  ภาพตํอนาที  (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - ส)ี ได ๎ 

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาไดส๎ูงสดุไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได ๎25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

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

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

- สามารถใช๎งานผาํนเครอืขํายไร๎สาย  Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g , n)  ได ๎

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมนํ๎อยกวาํ  100  แผํน 

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  15  

มีนาคม  2562  ล าดับที่  50  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 265          ข๎อ

ที่  125  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน        ตั้งไว้      7,200  บาท 

1.  โต๏ะท างานเหล็ก  จ านวน  1  ตัว      ตั้งไว ๎ 4,500  บาท   

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก    จ านวน  1  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  โต๏ะท างานเหล็ก  4  ฟุต  ขนาดไมํน๎อยกวาํ  122.9 x 66.96 x 75  เซนติเมตร 

-  ท าจากเหล็ก  มีกุญแจล็อค  พรอ๎มกระจก 

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะ

ด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  242/2562  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  

เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 265  ข๎อที่  125  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

2.  เก๎าอีท้ างาน  จ านวน  1  ตัว       ตั้งไว ๎ 1,500  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีท้ างาน      จ านวน  1  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  เก๎าอีท้ างาน   

-  มีล๎อเลื่อน  สามารถปรับระดับได๎ 

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะ

ด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  242/2562  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  

เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 265  ข๎อที่  123  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

3.  โต๏ะวางคอมพิวเตอร ์ จ านวน  1  ตัว      ตั้งไว ๎ 1,200  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อโต๏ะวางคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  ตัว 

โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

-  โต๏ะวางคอมพิวเตอร์  ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา  80  เซนติเมตร  ลึกไมํน๎อยกวํา  60  เซนติเมตร  สูงไมํน๎ อยกวํา  75  

เซนติเมตร 

 จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ  (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  แตํมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด  ราคาถูก  ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด  และจะ

ด าเนินการด๎วยความประหยัด)  เป็นไปตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่  242/2562  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562  

เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด  คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 265  ข๎อที่  126  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม       60,000  บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       ตั้งไว้      60,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงอาคารที่ดินและสิ่งกํอสร๎างศูนย์การเรียนรู๎ด๎านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ส านักปลัดเทศบาลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  119      ข๎อที่  2  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม               120,000  บาท 

 

งบด าเนินงาน        รวม               120,000  บาท 

 

ค่าใช้สอย        รวม               120,000  บาท 

 

รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ      ตั้งไว๎         120,000  บาท 

 

โครงการสํงเสรมิกีฬาและนันทนาการส าหรับเยาวชนและประชาชน     ตั้งไว๎          20,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใ ช๎จํายในการด า เนินโครงการสํง เสริมกีฬาและนันทนาการส าหรับเยาวชนและประชาชน                   

เพื่อเสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท์และสํงเสริมการออกก าลังกาย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเงินรางวัล  

เหรียญรางวัล  คาํอาหาร  เครื่องดื่ม  คาํตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  และคาํวัสดุอุปกรณท์ี่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กอง

การศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬา  และ

การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565)  ของเทศบาลฯหน๎าที่  185  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1     

 

โครงการแขงํขันกฬีาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสันปุาตอง   ตั้งไว๎               100,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสันปุาตองเพื่อเสริมสร๎างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของเยาวชน  และเสริมสรา๎งการออกก าลังกาย  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําอาหาร  เครื่องดื่ม  

และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยคําใช๎จาํยในการจัดงาน  การจัดการแขงํขันกฬีา  และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกฬีาขององคก์รปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯหนา๎ที่  186  ข๎อที่  4  สอดคล๎อง

กับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที่  5.1     

 

 

 

 



 
 

 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม                 20,000  บาท 

 

งบด าเนินงาน        รวม              20,000 บาท 

 

ค่าใช้สอย        รวม              20,000 บาท 

 

รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว๎  20,000 บาท 

 

โครงการสนับสนุนกลุํมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ๎าน ตั้งไว๎        10,000  บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสนับสนุนกลุํมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ๎านเพื่อ

สนับสนุนและสํงเสริมกลุํมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ๎าน  และคําสนับสนุนคําใช๎จํา ยอื่นๆ             

ที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของ

เทศบาลฯหน๎าที่  128  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่  3         

กลยุทธ์ที่  3.2     

 

โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา     ตั้งไว๎       10,000     บาท 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา  และคําสนับสนุนคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  

ฯลฯ  กองการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬา  

และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯหน๎าที่  147  ข๎อที่  53  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  

ยุทธศาสตรท์ี่  3  กลยุทธ์ที่  3.2     

 

 
 

 



 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา               รวม   7,731,830   บาท 
 

งบบุคลากร         รวม    5,414,000  บาท 
 

เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)        รวม    5,414,000  บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว ๎     2,980,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเดือนหรือเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ให๎แกํพนักงานเทศบาล  

กองชําง   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานเทศบาล      ตั้งไว ๎ 68,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตาม 

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิม่อื่นๆ ให๎แกํพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  กองชําง   
 

เงินประจ าต าแหนงํ        ตั้งไว ๎ 80,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จํายเงินประจ าต าแหนํง  กองชําง   
 

คาํจ๎างลูกจา๎งประจ า        ตั้งไว ๎ 301,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํจ๎างลูกจา๎งประจ า  กองชําง   
 

คาํตอบแทนพนักงานจา๎ง        ตั้งไว ๎ 1,860,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนรายเดือนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  กองชําง   
 

เงินเพิ่มตาํงๆ ของพนักงานจ๎าง       ตั้งไว ๎   125,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคําครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ปรับปรุงตามประกาศ

หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.  และเงินเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎าง  กองชําง   

 

งบด าเนนิงาน         รวม        1,866,000  บาท 
 

ค่าตอบแทน         รวม   341,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้   55,000 บาท 
 

1.  เงินคาํตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซือ้จัดจา๎งและการบรหิารงานพัสดุภาครัฐ 

          ตั้งไว ๎   50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซือ้จัดจ๎างและการบรหิารงานพัสดุภาครัฐเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังดํวนที่สุด ที่ 

กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0803.3 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560  
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2.  คาํตอบแทนผู๎ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แกํเทศบาล    ตั้งไว ๎   5,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอํสรา๎งอาคาร  ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ฯลฯ กองชําง 

 

คาํตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว ๎   40,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง   

กองชําง 
 

คาํเชําบ๎าน         ตั้งไว ๎ 186,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินคาํเชําบา๎นให๎แกํพนักงานเทศบาล  กองชําง   
 

เงินชํวยเหลอืการศึกษาบุตร       ตั้งไว ๎ 60,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยเงินชวํยเหลอืเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกพํนักงานเทศบาล  กองชําง   
 

ค่าใช้สอย         รวม      725,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้     510,000  บาท 
 

คาํเบี้ยประกัน         ตั้งไว ๎           10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยคาํเบี้ยประกันภัย ตาม พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง  ของเทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง  กองชําง   
 

คาํจ๎างเหมาบรกิาร        ตั้งไว ๎        500,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาแรงงานในการท างานตํางๆ ของกองชําง  เชํน  คําจ๎างเหมาคนงานประจ ากองชําง  

คาํจ๎างคนงานขุดลอกทํอ ฯลฯ  กองชําง   

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้    65,000  บาท 
 

คาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว ๎       60,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคาํใช๎จํายประกอบด๎วย  คําเชําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   

คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการเดินทาง ไปราชการ  กองชําง  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการเดินทางไปราชการของเจา๎หน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ.2555  แก๎ไขเพิ่มเติมถึง    (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ. 2561  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ

ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557   เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่   

217   ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
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โครงการวางและจดัท าผงัเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านกลาง   ตั้งไว ๎     5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  โดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วยคําวิทยากร  คําอาหารวําง  เครื่องดื่ม  และจํายเป็นคําจ๎างบุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการตํางๆ ในการ

จัดท าผังเมืองรวม  และจัดท าแผนที่ภาพถํายทางอากาศ  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับโครงการ  ฯลฯ  

กองชําง  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ

เจา๎หน๎าที่ทอ๎งถิ่น  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 40  ข๎อที่  40  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  1    กลยุทธ์ที่  1.2   

 

ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม       ตั้งไว้          150,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและซอํมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว ๎         150,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน คอมพิวเตอร์  เครื่อง

ถํายเอกสาร  ฯลฯ  กองชําง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 215 ข๎อที่ 2  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
 

ค่าวัสด ุ          รวม    800,000 บาท 
 

คาํวัสดุยานพาหนะและขนสงํ       ตั้งไว ๎         50,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  ครัช  หัว

เทยีน  แบตเตอรี่  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  ฯลฯ  กองชําง   
 

คาํวัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลื่น       ตั้งไว ๎        250,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยคาํวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น  เชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเชือ้เพลิง  น้ ามันเครื่อง ก๏าส ฯลฯ  กองชําง  

 

คาํวัสดุคอมพิวเตอร ์        ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผงแปนูอักขระหรอืแปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  กองชําง 
 

 

คาํวัสดุเครื่องแตงํกาย        ตั้งไว ๎          30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ๎า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท๎า  

รองเทา๎  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  กองชําง 
 

คาํวัสดุกอํสรา๎ง         ตั้งไว ๎        250,000 บาท 

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

กองชําง   

 

 

 



  149 
 
คาํวัสดุไฟฟาูและวิทย ุ        ตั้งไว ๎        120,000 บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  ฟิวส์  สายไฟฟูา  

หลอดไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตํางๆ  ฯลฯ  กองชําง   

 

คาํวัสดุการเกษตร        ตั้งไว ๎          50,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชํน  เคียว  จานพรวน  เครื่องดักแมลง  ปุ๋ย  ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช

และสัตว์  อาหารสัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณใ์นการขยายพันธ์  ฯลฯ  กองชําง   

 

งบลงทุน         รวม         331,830  บาท 
 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม         231,830  บาท 
 

ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์       ตั้งไว้         65,000  บาท 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)   ตั้งไว๎ 30,000 บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 

นิว้) จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 

3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ๎นกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย  

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไมํนอ๎ยกวํา 12 MB  

- มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาํงใดอยาํงหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้  

    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนํวยความจ าขนาดไมนํ๎อยกวาํ 2 GB หรือ  

    2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยูภํายในหนวํยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใช๎หนํวยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนํอ๎ยกวาํ 2 GB หรือ  

    3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนํ๎อยกวํา 

2 GB  

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 8 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 240 GB จ านวน 1 หนํวย  

- ม ีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  

- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขาํย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมนํ๎อยกวาํ 1 ชํอง - 

มีชอํงเช่ือมตอํ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมนํ๎อยกวาํ 3 ชํอง  

- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมํนอ๎ยกวาํ 19 นิว้ จ านวน 1 หนํวย  

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 

มีนาคม  2562  ล าดับที่ 9  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 275  ข๎อที่ 162  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 
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2. เครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับงานส านักงาน     ตั้งไว ๎   17,000    บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไมํนอ๎ยกวํา 

2.2 GHz จ านวน 1 หนํวย  

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 

3 MB  

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตัง้ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนํวย  

- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขาํย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมนํ๎อยกวาํ 1 ชํอง  

- มีชอํงเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมนํอ๎ยกวาํ 3 ชํอง  

- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 

- มีจอแสดงภาพในตัว และมขีนาดไมํนอ๎ยกวาํ 21 นิว้ ความละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)  

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

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 

มีนาคม  2562  ล าดับที่ 10  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 275  ข๎อที่ 160  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมตดิตัง้ถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer)  ตั้งไว ๎   8,000   บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน  

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร๎อมติดตัง้ถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ๎ลิต  

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์มํน๎อยกวาํ 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํนอ๎ยกวาํ 27 หน๎าตอํนาท ี(ppm) หรือ 8 ภาพตํอ นาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ A4 ไมํนอ๎ยกวาํ 15 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอํนาท ี(ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ๎ 

- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมํนอ๎ยกวาํ 1,200x600 dpi  

- มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมตั(ิAuto Document Feed)  

- สามารถถาํยส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาไดส๎ูงสดุไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา  

- สามารถยํอและขยายได2๎5 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต ์ 

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



  151 
 
- มีชอํงเช่ือมตํอระบบเครือขาํย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํนอ๎ย กวาํ 1 ชํอง หรือ 

สามารถใช๎งานผาํนเครอืขํายไรส๎าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎ 

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมนํ๎อยกวาํ 100 แผํน  

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 

มีนาคม  2562  ล าดับที่ 50  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 276  ข๎อที่ 163  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 800 VA         ตั้งไว ๎ 10,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  โดยมี

คุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวาํ 800 VA (480 Watts)  

- สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวาํ 15 นาที 

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 

มีนาคม  2562  ล าดับที่ 61  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 276  ข๎อที่ 164  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน       ตั้งไว้           23,830  บาท 

1.  เก๎าอีส้ านักงาน        ตั้งไว ๎       3,180  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเก๎าอีส้ านักงาน  จ านวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 1,590 บาท โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- เบาะท าจากหนังสีด า 

- มีโช๏คปรับสูงต่ าได๎ 

- มีล๎อเลื่อน 

- มีความแข็งแรงทนทาน 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองชําง ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ กองชําง (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี

ความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความ

ประหยัด) เป็นไปตามสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่ 645/2561  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลาง งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 กองชําง เทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 276  ข๎อที่ 166 สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 
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2.  โต๏ะท างานเหล็ก          ตั้งไว ๎       3,970  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อ โต๏ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว  โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- ท าจากเหล็กอยํางดี 

- มีความแข็งแรงทนทาน 

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 ฟุต 

- มีกระจกใสวางบนโต๏ะ 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองชําง ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ กองชําง (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี

ความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความ

ประหยัด) เป็นไปตามสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่ 645/2561  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561  เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลาง งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 กองชําง เทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 276  ข๎อที่ 165  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

3.  ตู๎เอกสาร 3 ลิน้ชัก          ตั้งไว ๎       2,690  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อ ตู๎เอกสาร 3 ลิน้ชัก จ านวน 1 ใบ  โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- ท าจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน 

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 46.4x61.6x102 เซนติเมตร (กวา๎งxลึกxสูง)  

- มี 3 ลิน้ชัก 

- มีกุญแจล็อค 

- มีมือจับลิน้ชัก 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองชําง ซึ่งปัจจุบันมีไมํเพียงพอ กองชําง (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี

ความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความ

ประหยัด) เป็นไปตามสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่ 645/2561  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561  เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลาง งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 กองชําง เทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 276  ข๎อที่ 167  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

4.  ชุดรับแขก (โซฟา 5 ที่นัง่)        ตั้งไว ๎       13,990  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อ ชุดรับแขก (โซฟา 5 ที่นั่ง)  จ านวน 1 ชุด  โดยมีลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 

- มีความแข็งแรงทนทาน 

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 82x75x82 เซนติเมตร (กวา๎งxลึกxสูง) (1 ที่นั่ง)  จ านวน 2 ตัว 

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 180x75x82 เซนติเมตร (กว๎างxลึกxสูง) (3 ที่นั่ง)  จ านวน 1 ตัว 

จัดซื้อเพื่อใช๎ในการบริการประชาชนที่มาติดตํอราชการ กองชําง (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํมีความ

จ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด ซึ่งสามารถจัดหาได๎ตามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด) 
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เป็นไปตามสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่ 645/2561  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561  เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

รายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลาง งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 กองชําง เทศบาลต าบลบ๎านกลาง 

ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 277  ข๎อที่ 168  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร                ตั้งไว้      43,000   บาท 

ปั๊มน้ าลึก Submersible Pump        ตั้งไว ๎       43,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อปั๊มน้ าลึก Submersible Pump หัวสแตนเลส รุํนสะบัดทราย ขนาด 2”X28 ใบพัด มอเตอร์

ขนาด 5.5 แรงม๎า 380 V 3 เฟส พร๎อมสายไฟและอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํมี

ความจ าเป็นต๎องจัดซื้อด๎วยความประหยัด ซึ่งสามารถจัดหาไดต๎ามราคาท๎องตลาด และจะด าเนินการด๎วยความประหยัด 

จึงขอจัดหานอกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามสั่งเทศบาลต าบลบ๎านกลาง ที่ 645/2561  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561  

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลาง งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 

กองชําง เทศบาลต าบลบ๎านกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 275  ข๎อที่ 159  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่ 6.1 

 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ตั้งไว้        100,000  บาท 
 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญํ      ตั้งไว ๎ 100,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เชํน  เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ  กองชําง  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 215  ข๎อที่ 2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 6  กลยุทธ์ที่  6.1 

 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง       ตั้งไว้  100,000  บาท 

ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้       100,000  บาท 

 

คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอํสรา๎ง     ตั้งไว ๎      100,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง  เชํน  ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลต าบลบ๎านกลาง 

รางระบายน้ า ระบบประปา อาคาร ครุภัณฑ์ขนาดใหญํ  รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 216  ข๎อที่ 4  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่  1.2 
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งบเงนิอุดหนุน         รวม         120,000 บาท 
 

เงินอุดหนุน         รวม   120,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ        ตั้งไว้  120,000 บาท 
 

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาถนนหน๎าสวนพูนผล บา๎นหนองแทนํ   ตั้งไว ๎  120,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จาํยในการอุดหนนุการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอสันปุาตอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาถนนหน๎าสวนพูนผล  

โดยจะท าการขยายเขตไฟฟูาพาดสายดับและโคมไฟสาธารณะ พรอ๎มชุดควบคุมการเปิด-ปิดไฟสาธารณะอัตโนมัติ  บ๎าน

หนองแทํน  หมูํที่ 2  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 90  ข๎อที่ 154  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่  1.2 



 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งานก่อสรา้งโครงสร้างพื้นฐาน       รวม       9,562,500  บาท 
 

งบลงทุน         รวม       9,562,500  บาท 
 

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง        รวม       9,562,500  บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       ตั้งไว้      9,562,500  บาท 
 

ประเภทถนน 

1. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยหอพอํบ๎าน    งบประมาณ  212,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหอพํอบ๎าน ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร  

ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่รวมไมํน๎อยกวาํ 333 ตารางเมตร (รวมทางเช่ือม)  บ๎านท๎องฝาย  หมูํที่ 11 

ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 82  ข๎อที่ 127  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่   

1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

2. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 15/1 บ๎านตน๎แหนหลวง  งบประมาณ  57,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 15/1  ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร            

ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่รวมไมํน๎อยกวาํ 97.50 ตารางเมตร  บ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่ 1 ต าบลทํา

วังพรา๎ว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ

เทศบาลฯ หน๎าที่ 56  ข๎อที่ 53  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 1         กล

ยุทธ์ที่ 1.2    

 

3. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 15/2 บ๎านตน๎แหนหลวง  งบประมาณ  81,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 15/2  ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร        

ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 135 ตารางเมตร  บ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่ 1 ต าบล       

ทําวังพรา๎ว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 57  ข๎อที่ 54  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 1  กล

ยุทธ์ที่ 1.2    

 

4. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 3/2 บ๎านตน๎แหนหลวง  งบประมาณ  104,500  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3/2  ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร          

ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 174 ตารางเมตร  บ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่ 1 ต าบล      

ทําวังพรา๎ว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 57  ข๎อที่ 55  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 1    กล

ยุทธ์ที่ 1.2    

 

5. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย 16/2 บ๎านตน๎แหนหลวง  งบประมาณ  104,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 16/2  ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร  ยาว 

60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่รวมไมํน๎อยกวาํ 180 ตารางเมตร  บ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่ 1 ต าบลทําวังพร๎าว  

กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ 

หน๎าที่ 58  ข๎อที่ 56  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1        กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

6. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยใตล๎ีโอ บ๎านต๎นแหนหลวง  งบประมาณ  214,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยใต๎ลีโอ  ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร        

ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 360 ตารางเมตร  บ๎านต๎นแหนหลวง  หมูํที่ 1 ต าบล      

ทําวังพรา๎ว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 58  ข๎อที่ 57  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตร์ที่ 1        

กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

7. โครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก แยกเชื่อมซอย 2 ลงแมํน้ าขาน   งบประมาณ  121,500  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  แยกเชื่อมซอย 2 ลงแมํน้ าขาน  ขนาดกว๎าง 

4.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 200 ตารางเมตร  บ๎านทุํงแปูง  หมูํที่ 2   

ต าบลทําวังพร๎าว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 109  ข๎อที่ 210  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์    

ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี (Overlay) ซอย 22 บ๎านหนองแทํน งบประมาณ  170,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 22 ขนาดกว๎าง 

4.00 เมตร  ยาว 132.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 528 ตารางเมตร  บ๎านหนองแทํน  หมูํที่ 2 

ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 91  ข๎อที่ 156  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

9. โครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง สายซอย 2 บา๎นพระเจา๎ทองทิพย์   งบประมาณ  582,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง สายซอย 2  ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร  ยาว 287.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 1,148 ตารางเมตร  บ๎านพระเจ๎าทองทิพย์  หมูํที่ 6 ต าบลบ๎านกลาง       
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กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ 

หน๎าที่ 95  ข๎อที่ 165  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี (Overlay) สายทศิเหนอืโรงเรยีนเทศบาล 1   งบประมาณ  377,000 บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทิศเหนือโรงเรียน

เทศบาล1  ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 1,100 ตารางเมตร  

บ๎านทุํงฟูาบด  หมูํที่ 5  ต าบลมะขามหลวง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 76  ข๎อที่ 110  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี (Overlay) สายหลักบ๎านขํวงมืน่ งบประมาณ  479,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลักบ๎านขํวงมื่น 

ชํวงที่ 1  ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร  ยาว 263.00 เมตร  ชํวงที่ 2  ขนาดกวา๎ง  4.00 เมตร  ยาว  111.00 เมตร  หนา 0.05 

เมตร หรอืพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 1,496 ตารางเมตร  บ๎านแทํนทองขํวงมื่น  หมูํที่ 8 ต าบลมะขามหลวง  กองชําง ตาม

แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 64  

ข๎อที่ 74  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี (Overlay) สายหน๎าปาุช๎า  งบประมาณ  402,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน๎าปุาช๎า ขนาด

กวา๎ง 5.00 เมตร  ยาว 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 1,175 ตารางเมตร  บ๎านพระบาทยั้ง

หวีด  หมูํที่ 3 ต าบลมะขุนหวาน  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 46  ข๎อที่ 19  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

13. โครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง สายซอยปราสาท บา๎นพระบาทยั้งหวีด  งบประมาณ  125,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง สายซอยปราสาท  ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร  ยาว 80.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 240 ตารางเมตร  บ๎านพระบาทยั้งหวีด  หมูํที่ 3 ต าบลมะขุนหวาน  

กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ 

หน๎าที่ 46  ข๎อที่ 20  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี (Overlay) สายซอย 5 บา๎นมํวงพี่นอ๎ง  งบประมาณ  639,000  บาท  

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายซอย 5  ขนาด

กวา๎ง 4.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 2,000 ตารางเมตร  บ๎านมํวงพี่น๎อง  

หมูํที่ 4 ต าบลมะขุนหวาน  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.
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2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 50  ข๎อที่ 30  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

15. โครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง สายซอย 3 บา๎นพระเจ๎าสององค ์   งบประมาณ  474,000  บาท  

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งถนนลาดยาง สายซอย 3  ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร  ยาว 165.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 825 ตารางเมตร  บ๎านพระเจ๎าสององค์  หมูํที่ 8 ต าบลมะขุนหวาน       

กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ 

หน๎าที่ 99  ข๎อที่ 177  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2    

 

ประเภทอาคาร 

1. โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคารดับเพลิงเกาํ บ๎านทุํงเสีย้ว    งบประมาณ  639,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงตํอเติมอาคารดับเพลิงเกํา บ๎านทุํงเสี้ยว  ขนาดกว๎าง 9.00 เมตร    

ยาว 20.00 เมตร  บ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่ 3  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 69  ข๎อที่ 89  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

2. โครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงค ์บรเิวณปาุช๎าท๎าวโลกา   งบประมาณ  421,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงค์ บริเวณปุาช๎าท๎าวโลกา  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  

ยาว 20.00 เมตร  บ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่ 3  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 69  ข๎อที่ 90  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

3. โครงการกอํสรา๎งเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สสุานบ๎านปาุสัก   งบประมาณ  1,161,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สุสานบ๎านปุาสัก  ขนาดกว๎าง 6.50 เมตร  

ยาว 9.50 เมตร  บ๎านปุาสัก  หมูํที่ 9  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 113  ข๎อที่ 220  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

4. โครงการกอํสรา๎งบันไดลงแมนํ้ าขาน บ๎านทุํงแปูง     งบประมาณ  325,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างบันไดลงแมํน้ าขาน  ขนาดกว๎าง 4.80 เมตร  ยาว 5.00 เมตร พร๎อม

ลานขนาดกวา๎ง  6.50 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  จ านวน 1  แหํง  บ๎านทุํงแปูง  หมูํที่ 2  ต าบลทําวังพร๎าว  กองชําง ตาม

แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 108  

ข๎อที่ 209  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

5. โครงการกอํสรา๎งเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สสุานบ๎านทุงํหลกุ   งบประมาณ  1,161,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว สุสานบ๎านทุํงหลุก  ขนาดกว๎าง 6.50 เมตร  

ยาว 9.50 เมตร  บ๎านทุํงหลุก  หมูํที่ 4  ต าบลทําวังพรา๎ว  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไป
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ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 106  ข๎อที่ 202  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

 

6. โครงการปรับปรุงหอกระจายขําวเสียงตามสายภายในหมูํบา๎นหนองแทํน  งบประมาณ  210,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงหอกระจายขําวเสียงตามสายภายในหมูํบ๎านหนองแทํน               

บ๎านหนองแทํน  หมูํที่ 2  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 90  ข๎อที่ 155  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

7. โครงการกอํสรา๎งอาคารเอนกประสงค ์หน๎าโรงน้ าดื่มบ๎านต๎นกอก   งบประมาณ  660,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ หน๎าโรงน้ าดื่มบ๎านต๎นกอก  ขนาดกว๎าง 5.00  

เมตร  ยาว 20.00 เมตร  บ๎านต๎นกอก  หมูํที่ 4  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 117  ข๎อที่ 233  สอดคล๎องกับประเด็น

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.2 

 

 

ประเภทรางระบายน้ า และวางท่อ 

1. โครงการวางทํอ คสล. บรเิวณปุาชา๎ท๎าวโลกา     งบประมาณ  182,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวางทํอ คสล. บริเวณปุาช๎าท๎าวโลกา  ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1.00 เมตร  

จ านวน  50 ทํอน  พรอ๎มบํอพัก คสล. จ านวน 1 บํอ  บ๎านทุํงเสี้ยว  หมูํที่ 3  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 68  ข๎อที่ 88  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่  1.2    

2. โครงการกอํสรา๎งรางระบายน้ า คสล. ซอย 6 บา๎นทอ๎งฝาย   งบประมาณ  324,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินโครงการกอํสรา๎งรางระบายน้ า คสล. ซอย 6  ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร  ยาว  140 เมตร  

บ๎านท๎องฝาย  หมูํที่ 11  ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 82  ข๎อที่ 128  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่  1.2    
 

 

ประเภทงานประปา 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูํบา๎นปวงสนุก     งบประมาณ  337,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎านปวงสนุก ระยะทางไมํน๎อยกวํา 1,708 เมตร      

บ๎านปวงสนุก  หมูํที่ 1 ต าบลบ๎านกลาง  กองชําง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลฯ หน๎าที่ 72  ข๎อที่ 98  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่  1.2 



 
 

 

แผนงานการเกษตร 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร 

 

งานส่งเสริมการเกษตร        รวม            70,000  บาท 
 

งบด าเนนิงาน         รวม            70,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย         รวม            40,000  บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้           

40,000  บาท 
 

โครงการศูนย์การเรยีนรูต๎ามแนวพระราชด าร ิ     ตั้งไว ๎ 30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู๎ตามแนวพระราชด าริ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคําวัสดุ    

คาํอุปกรณต์ํางๆ และคาํใช๎จาํยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา

ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542   และตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เป็นไปตามในแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  121  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

 

ศูนย์บริการและถาํยทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล    ตั้งไว ๎         5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลฯโดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย  คําวัสดุ   คําอุปกรณ์ตํางๆและคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคาํใช๎จาํยเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 

2542  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891.4/ว 306  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2554  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  121  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 

   

 

โครงการท๎องถิ่นสรา๎งปุา  รักษ์น้ า       ตั้งไว ๎         5,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการด าเนินการโครงการท๎องถิ่นสร๎างปุา  รักษ์น้ าโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุคําอุปกรณ์

ตํางๆและคาํใช๎จาํยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ  ฯลฯ  ส านักปลัดฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก

คําใช๎จํายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น         

(พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  126  ข๎อที่  2  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  4  กลยุทธ์ที่  4.1 
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ค่าวัสด ุ         รวม    30,000   บาท 

 

คาํวัสดุการเกษตร       ตั้งไว ๎        30,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุการเกษตร  เชํน  สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  

พันธุ์พชื  ปุ๋ย   วัสดุเพาะช า  อุปกรณใ์นการขยายพันธ์พชื  เชํน  ใบมีด  เชือก  ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก  จอบหมุน  จาน

พรวน  กระชัง  ฯลฯ  และการซอํมแซมวัสดุ  ส านักปลัดฯ 
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แผนงานพาณิชย์ 

 

งานกิจการประปา 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  งานกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง      จังหวัดเชียงใหม่ 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝุายอ านวยการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 รายรับจรงิ 

หมวด รายได้ ปี งบประมาณ 2559 ปี งบประมาณ 2560 ปี งบประมาณ 2561 

ประเภทรายรับ    

1. คําจ าหนํายน้ าประปา 

 

1,179,452.00 1,350,626.00 1,094,570.00 

2. คําติดตัง้ประปา 

 

19,000.00 20,000.00 6,000.00 

3. ดอกเบีย้เงนิฝาก 

 

22,110.45 20,542.39 10,572.39 

4. เงินงบประมาณทั่วไปชํวยเหลือ

เฉพาะการ 

600,000.00 300,000.00 400,000 

5. รายได๎อื่น 

 

- 4,000.00 - 

รวมรายรับ 1,820,562.45 1,695,168.39 1,511,142.39 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 รายจ่ายจริง 

 ปี งบประมาณ 2559 ปี งบประมาณ 2560 ปี งบประมาณ 2561 

1 งบบุคลากร 

 

788,220.00 724,107.20 782,131.20   

2. งบด าเนนิงาน 

 

943,910.09 729,148.58 722,862.50         

3. งบลงทุน 

 

3,000.00 7,900.00 - 

รวมรายจ่าย 1,735,130.09 1,461,155.78 1,504,993.70 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     1,640,000  บาท   แยกเป็น 

 

1.  รายได๎       เป็นเงิน         1,640,000  บาท 

 

1.1  คําจดหนวํยมาตรน้ า     เป็นเงิน  1,309,000  บาท 

1.2  คําติดตั้งประปา      เป็นเงิน              20,000  บาท 

1.3  คําดอกเบี้ย       เป็นเงิน               10,000  บาท 

1.4  เงินงบประมาณทั่วไปชํวยเหลอืงบเฉพาะการ   เป็นเงิน          300,000  บาท 

1.5  เบ็ดเตล็ด       เป็นเงิน            1,000  บาท 
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งานกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,634,300  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  และเงนิช่วยเหลือจาก

งบทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง         รวม        156,300  บาท 
 

งบกลาง         รวม        156,300  บาท 
 

รายจ่ายค่าบ าเหน็จ/บ านาญ       รวม         156,300   บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น    ตั้งไว๎          26,800   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)  โดยค านวณจากร๎อยละ  2  

ของงบประมาณรายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.5/ว 1264     

ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557 
 

เงินบ าเหน็จลูกจา๎งประจ า       ตั้งไว๎          129,500   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินบ าเหน็จลูกจ๎างประจ าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.

2542  มาตรา  15  ประกอบมาตรา  23  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการ

บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ.2555  ข๎อ  6  และข๎อ  19  และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2552  ข๎อ  3  ข๎อ  9/1  และข๎อ  9/2  แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างของหนํวยการ

บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2552 
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แผนงานพาณชิย์ 
 

งานกิจการประปา        รวม      1,478,000  บาท 
 

งบบุคลากร         รวม        588,000  บาท 
 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม         588,000  บาท 
 

เงินเดอืนพนักงานเทศบาล       ตั้งไว๎         235,000   บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงนิเดือนหรอืเงินที่ปรับปรุงแก๎ไขตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ใหแ๎กํพนักงานเทศบาลฯ   

จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา 
 

คําจา๎งลูกจ๎างประจ า        ตั้งไว๎          293,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําจ๎างลูกจา๎งประจ า  จ านวน  1  รายเฉพาะการประปา   
 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       ตั้งไว๎          54,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการ

ประปา   
 

เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจา๎ง       ตั้งไว๎           6,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินเพิ่มคาํครองชีพช่ัวคราว  เงนิเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงนิเพิ่มอื่นๆ ให๎แกํพนักงานจ๎างตาม

ภารกิจและพนักงานจา๎งทั่วไป  จ านวน  1  ราย  เฉพาะการประปา   
 

งบด าเนินงาน        รวม              873,000        บาท 
 

ค่าตอบแทน         รวม            18,500  บาท 
 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว๎             3,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ  ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจา๎ง  เฉพาะการ

ประปา   
 

เงินชํวยเหลือการศกึษาบุตร       ตั้งไว๎             15,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายเงินชํวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า  ฯลฯเฉพาะการ

ประปา   
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ค่าใช้สอย         รวม      135,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร       ตั้งไว้           116,000  

บาท 
 

คําจา๎งเหมาบริการ        ตั้งไว๎           116,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการแกํบุคคลภายนอกในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให๎กับกิจการประปา   

เฉพาะการประปา   
 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้    9,000  บาท 
 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว๎             9,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําที่พัก  คําพาหนะ  คําเบี้ยเลี้ยง  

คําบริการจอดรถ  ณ  ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําลงทะเบียนตํางๆ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข๎องในการเดินทางไปราชการ  เฉพาะการประปา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย

ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  217  ข๎อที่  8  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํ ยุทธศาสตร์ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      ตั้งไว้           10,000   บาท 
 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว๎           10,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    โดยมีคําใช๎จําย

ในการบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินประกอบด๎วย  ยานพาหนะ  เครื่องสูบน้ า  เครื่องมือและอุปกรณ์ของ

งานประปา  ฯลฯ  เฉพาะการประปา  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่  

218  ข๎อที่  1  สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ํ ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
 

ค่าวัสดุ         รวม            69,500  บาท 
 

คําวัสดุส านักงาน        ตั้งไว๎    15,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุส านักงาน  เชํน  หนังสอื  ไม๎บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  

สมุดบัญช ี แบบพิมพ์ตาํงๆ  สิ่งพิมพ์  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง       ตั้งไว๎             1,500  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  เบรก  

ครัช  หัวเทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา๎  ไฟเบรก  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา 
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คําวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่น       ตั้งไว๎            5,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชนํ  แก๏สหุงตม๎  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันเครื่อง  ก๏าสฯลฯ  และ

การซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุเครื่องแตงํกาย        ตั้งไว๎             4,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  เชนํ  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผา๎  เครื่องหมายยศและสังกัด        

ถุงเท๎า  รองเท๎า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุคอมพิวเตอร์        ตั้งไว๎             3,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน  แผนํหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์  แผงแปูนอักขระหรอืแปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุกํอสรา๎ง         ตั้งไว๎           20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุกํอสร๎าง  เชนํ  ไม๎ตํางๆ  ค๎อน  คีม  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  กระเบือ้ง  เหล็กเส๎น  

ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

 

คําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ        ตั้งไว๎             1,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  ฟิวส์  

สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา  เบรกเกอร์  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตํางๆ  ฯลฯ  และการซํอมแซมวัสดุ  

เฉพาะการประปา   
 

คําวัสดุอื่นๆ         ตั้งไว๎           20,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายคําวัสดุอื่นๆ  เชนํ  มิเตอร์น้ า-ไฟฟูา  หัวเชื่อมแก๏ส  หัววาวล์เปิด-ปิดแก๏ส  และการซํอมแซม

วัสดุ  เฉพาะการประปา   
 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม          650,000  บาท 
 

คําไฟฟูา         ตั้งไว๎         650,000  บาท 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายกระแสไฟฟูาของกิจการประปาเทศบาลต าบลบ๎านกลาง  เฉพาะการประปา   
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งบลงทุน         รวม    17,000  บาท 

 

ค่าครุภัณฑ ์         รวม        17,000  บาท 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์        ตั้งไว้     17,000  บาท 

 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน     ตั้งไว ๎   17,000  บาท 

เพื่อเป็นคาํใช๎จาํยในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  * (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้) 

จ านวน  1  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา   

3.1 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

–มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB  

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ

จุไมํน๎อยกวาํ 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

- มีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

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

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

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิว้ จ านวน 1 หนํวย 

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  

2562  ล าดับที่  7  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น   พ.ศ. 2561-2565  ของเทศบาลฯ  หน๎าที่ 275  ข๎อที่  161  

สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ  ยุทธศาสตรท์ี่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 



   
 

  

แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา

ค่าช าระเงนิกู้ กสท. 2,314,344    2,314,344    

ค่าช าระดอกเบี้ยเงนิกู้ กสท . 226,539     226,539      

สมทบกองทุนประกันสังคม 500,000     500,000    

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 40,000       40,000       

เงนิชว่ยเหลือรายจา่ยเฉพาะการประปา 300,000     300,000    

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 19,256,400 19,256,400     

งบกลาง เบี้ยยังชพีผู้พกิาร 4,089,600  4,089,600      

งบกลาง เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 360,000     360,000     

เงนิส ารองจา่ย 500,000     500,000    

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 87,408        87,408        

เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000     250,000     

เงนิสมทบกองทุน กบข. 200,000     200,000    

เงนิสมทบกองทุนสวัดิการชุมชน 50,000       50,000       

เงนิค่าใชจ้า่ยในการจดัการจราจร 3,000         3,000         

เงนิชว่ยพเิศษ 10,000        10,000       

เงนิค่าท าขวัญ 30,000       30,000       

เงนิชว่ยเหลือบุตรขา้ราชการ /พนง.บ านาญ 75,000       75,000       

บ าเหนจ็/ เงนิสมทบ กบท. 1,043,920   26,800      1,070,720  

บ านาญ เงนิชว่ยเหลือค่าครองชพีผู้รับบ านาญ 67,500       129,500     197,000      

เงนิบ าเหน็จรายเดือนลูกจา้งประจ า 180,000      180,000     

เงนิเดือนนายก /รองนายกฯ 756,000       756,000     

งบ เงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่งนายก /รองนายกฯ 240,000       240,000     

บุคลากร ฝ่าย เงนิค่าตอบแทนนายก /รองนายกฯ 240,000       240,000     

การเมือง เงนิค่าตอบแทนเลขาฯ /ที่ปรึกษาฯ 216,000       216,000      

ค่าตอบแทนสมาชกิสภาฯ 1,620,000    1,620,000     

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา

เงนิเดือนพนักงานเทศบาล 8,534,760    1,801,000    1,989,800  551,040      2,980,000     235,000    16,091,600     

เงนิเพิม่พนักงานเทศบาล 285,600      67,200        67,200       68,000          488,000     

เงนิประจ าต าแหน่ง 375,600       85,200       85,200       80,000          626,000     

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,422,960    1,070,400    1,134,000    1,781,000   1,860,000      54,000       7,322,360      

เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง 144,000        138,000      108,000      158,600     125,000         6,000        679,600     

เงนิเดอืน ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 278,300     301,000         293,000    872,300     

งบ ฝ่าย เงนิเดือนพนักงานถ่ายโอน 13,053,000 13,053,000    

บุคลากร ประจ า เงนิค่าตอบแทนวิทยฐานะ 2,000,000  2,000 ,000    

ค่าจา้งลูกจา้งและบุคลากรสนับสนุน 648,000      648,000     

เงนิเพิม่ลูกจา้งและบุคลากรสนับสนุน 82,000       82,000       

เงนิเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 1,194,000    1,194,000   

เงนิค่าจา้งผู้ดูแลเด็ก 411,000       411,000       

เงนิเพิม่ต่างๆ ของผู้ดูแลเด็ก 7,500          7,500         

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ 10,000         144,000      5,000            159,000      

เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 800,000      800,000    

ค่าตอบแทนฯในการจดัการการเลือกตั้งทอ้งถิ่น 450,000       450,000     

ค่าเบี้ยประชุม 10,000         10,000       

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 110,000        10,000        150,000     40,000          3,500        313,500      

ค่าเชา่บ้าน 633,898      162,000      36,000       186,000         1,017,898    

เงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 96,000        90,000       35,000       60,000          15,000       296,000     

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง 50,000          50,000       

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจวิทยฐานะครู 50,000       50,000       

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 373,000       222,000      805,000     3,568,000  510,000         116,000      5,594,000      

งบ ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 80,000        80,000       

ด าเนนิงาน รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการ 1,030,000    35,000        12,306,700 296,000     385,000     140,000      65,000          40,000     9,000        14,306,700    

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000       80,000        50,000       120,000     20,000       150,000         10,000       570,000     
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา

ค่าวัสดุส านักงาน 480,000       12,000        15,000       507,000     

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000        20,000       50,000       90,000       

ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000        120,000         1,000         131,000      

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000        20,000        40,000       50,000          1,500         141,500       

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000         150,000      30,000       300,000     250,000        5,000        805,000     

ค่าวัสดุก่อสร้าง 10,000        20,000       15,000       250,000        20,000      315,000      

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุดับเพลิง 20,000        20,000       

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000        20,000       30,000          4,000         74,000       

งบ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 120,000       120,000     

ด าเนินงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000       30,000       

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,291,000   2,291,000      

ค่าวัสดุการเกษตร 50,000          30,000    80,000       

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 140,000       25,000       20,000       50,000          3,000        238,000     

วัสดุการศึกษา 20,000       20,000       

ค่าวัสดุอืน่ๆ 10,000       20,000      30,000       

ค่าไฟฟา้ 700,000       200,000     650,000    1,550,000     

ค่าสาธาร ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000         40,000       

ณูปโภค ค่าน้ าประปา 40,000       40,000       

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000         40,000       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 160,000       160,000     

ครุภัณฑ์ส านักงาน 180,470        13,000        553,500     7,200         23,830          778,000     

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 60,000        32,000       30,000       65,000          17,000       204,000     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 81,200        81,200        

ครุภัณฑ์การเกษตร 11,000         43,000          54,000       
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานรักษา แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงานการ

งบกลาง งานทั่วไป ความสงบ การศกึษา สาธารณสขุ ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 490,700      30,000       79,203       599,903      

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000      50,000       100,000         250,000     

ครุภัณฑ์โรงงาน 2,300          2,300         

ค่าที่ดินและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ 20,000       100,000         120,000     

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 250,000     60,000       9,562,500     9,872,500      

งบเงนิ เงนิอุดหนุน อปท.อืน่ 32,000        120,000         152,000      

อุดหนนุ เงนิอุดหนนุ เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 47,000         680,000     727,000     

เงนิอุดหนนุเอกชน 10,000 310,000      300,000     620,000     

เงนิอุดหนนุกจิการสาธารณประโยชน์ 120,000      120,000     

รวม 29,583,711    19,697,288      2,392,400     38,539,300         9,883,303     1,053,240     140,000     17,294,330       70,000   1,634,300    120 ,287,872   
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