(ราง)

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6

ของ
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สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6

ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
ท5านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู>บริหารเทศบาลตําบลไชยปราการ จะได>เสนอร5างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ5ายประจําปBต5อสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู>บริหารเทศบาล
ตํ า บลไชยปราการ จึ ง ขอแถลงให> ท5 า นประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท5 า นได> รั บ ทราบถึ ง สถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ดังต5อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ5ายทั่วไป
ในปB งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5 เทศบาลตํ าบล
ไชยปราการมีสถานะการเงินดังนี้
ก. ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๓๕,556,125.๒9
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
29,035,569.61
บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม
9,908,781.55
บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว>แบบก5อหนี้ผูกพันและยังไม5ได>เบิกจ5ายจํานวน - โครงการ
๑.๑.๕ รายการที่ได>กันเงินไว>โดยยังไม5ได>ก5อหนี้ผูกพัน จํานวน
บาท
๑.๑.๖ เงินกู>คงค>าง (โรงฆ5าสัตวO)
2,๙๙๖,๕๙๙.๐๐ บาท
(อาคารเทศบาล)
29,697,669.41 บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕4 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕4
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
69,431,587.08 บาท ประกอบด>วย
หมวดภาษีอากร

๒,572,989.81

บาท

หมวดค5าธรรมเนียม ค5าปรับ และใบอนุญาต

762,235.75

บาท

หมวดรายได>จากทรัพยOสิน

230,898.72

บาท

-

บาท

หมวดรายได>จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยO
หมวดรายได>เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได>จากทุน

878,422.๐๐

บาท

-

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

41,931,518.80

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

23,055,522.00

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให>โดยระบุวัตถุประสงคO
(3) รายจ5ายจริงจํานวน
63,333,528.79
งบกลาง

24,768,956.52
บาท ประกอบด>วย
9,135,276.67

บาท

งบบุคลากร

19,022,272.93

บาท

งบดําเนินการ

29,019,936.40

บาท

งบลงทุน

บาท

926,930.50 บาท

งบรายจ5ายอื่น

36,310.00

บาท

งบเงินอุดหนุน

๕,192,802.29

บาท

(4) รายจ5 า ยที่ จ5า ยจากเงิ นอุ ด หนุ นที่ รัฐ บาลให> โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงคO 24,635,386.53
บาท
(5) มีการจ5ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน>าที่
4,183,408.09
บาท
สําหรับปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 เทศบาลตําบลไชยปราการได>ประมาณการรายรับไว>
รวมทั้งสิ้น ๗0,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และได>ตั้งงบประมาณรายจ5ายไว> ๗0,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เปTนการตั้ง
งบประมาณแบบสมดุลคือตั้งรายรับเท5ากับรายจ5าย

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕6

๒.๑ รายรับ
รายรับ
รายได+จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค5าธรรมเนียม ค5าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได>จากทรัพยOสิน
หมวดรายได>จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชยO
หมวดรายได>เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได>จากทุน
รวมรายได>จัดเก็บ

รายรับจริง
ป พ.ศ.๒๕๕4

ประมาณการ
ป พ.ศ.๒๕๕5

ประมาณการ
ป พ.ศ. ๒๕๕6

๒,๕72,989.๘1
762,235.75

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๗00,๐๐๐.๐๐

๒,687,5๐๐.๐๐
๗32,5๐๐.๐๐

๒30,898.72
-

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

3๐๐,๐๐๐.๐๐

878,422.00
๔,444,546.2๘

680,00๐.๐๐
๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

900,00๐.๐๐
๔,620,๐๐๐.๐๐

๓๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๔,380,๐๐๐.๐๐
๓๔,38๐,๐๐๐.๐0

๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

31,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
31,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

-

๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗0,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได+ที่รัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+
องค?กรปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
๔1,931,518.๘0
รวมรายได>ที่รัฐบาลเก็บแล>วจัดสรรให> ๔1,931,518.๘0
องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น
รายได+ที่รัฐบาลอุดหนุนให+องค?กร
ปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒3,085,562.๐๐
รวมรายได>ที่รัฐบาลอุดหนุนให>องคOกร ๒3,085,562.๐๐
ปกครองส5วนท>องถิ่น
รายได+ที่รัฐบาลอุดหนุนให+โดยระบุ
วัตถุประสงค?
รวมรายได>ที่รัฐบาลอุดหนุนให>โดยระบุ
วัตถุประสงคO
รวม
69,461,627.08

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕6

๒.๒ รายจายตามงบรายจาย
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ5ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

รายจายจริง
ป พ.ศ.๒๕๕4
9,135,276.67
19,022,272.93
29,019,936.40
926,930.50
36,310.00
5,192,802.29
63,333,528.79

ประมาณการ
ป พ.ศ.๒๕๕5
๙,858,9๕๐.๒๑,๓๓๘,๖๔๐.26,951,710.2,036,5๐๐.๕๐,๐๐๐.6,764,๒๐๐.๖๗,๐๐๐,๐๐๐.-

ประมาณการ
ป พ.ศ. ๒๕๕6
9,550,000.28,041,590.23,511,220.2,834,190.๕๐,๐๐๐.6,013,000.70,๐๐๐,๐๐๐.-

สวนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6

ของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ของเทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
รวมยอด
70,000,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได+ดังนี้
ด+าน
ยอดรวม
ด+านบริหารงานทั่วไป
19,699,000.แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑5,979,00๐.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓,720,๐0๐.ด+านบริการชุมชนและสังคม
40,751,00๐.แผนการศึกษา
18,870,0๐๐.แผนงานสาธารณสุข
๑2,180,๐0๐.แผนงานเคหะและชุมชน
9,701,00๐.ด+านการดําเนินงานอื่น
๙,550,00๐.แผนงานงบกลาง
๙,550,00๐.งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
๗0,๐๐๐,๐๐๐.เหตุผล
เพื่อใช>ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู>บริหาร ที่ได>วางแผนไว>ตามแผนพัฒนาท>องถิ่น
ตลอดปBงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร5างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.
2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต5อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
ของเทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
*************************
โดยที่เปTนการสมควรตั้งงบประมาณรายจ5ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติ
นี้ขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ และโดยความเห็นชอบของผู>ว5าราชการจังหวัด
เชียงใหม5 ดังต5อไปนี้
ข>อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว5า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ5ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
ข>อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให>ใช>บังคับตั้งแต5วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เปTนต>นไป
ข>อ ๓. งบประมาณรายจ5ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ให>ตั้งจ5ายเปTนจํานวนรวมทั้งสิ้น
๗0,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได>ดังนี้
ข>อ ๔. งบประมาณรายจ5ายทั่วไป
ด+าน
ด+านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด+านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ด+านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
19,699,000.๑5,979,00๐.๓,720,๐0๐.40,751,00๐.18,870,0๐๐.๑2,180,๐0๐.9,701,00๐.๙,550,00๐.๙,550,00๐.๗0,๐๐๐,๐๐๐.-

ข>อ ๕. ให>นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ ปฏิบัติการเบิกจ5ายเงินงบประมาณที่ได>รับความ
เห็นชอบตามระเบียบการเบิกจ5ายเงินของเทศบาล
ข>อ ๖. ให>นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ มีหน>าที่รักษาการให>เปTนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕5

(ลงนาม)
(นายสุชาติ บัวคํา)
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(
ตําแหน5ง

)

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
๐๐๑๑๑
๐๐๑๑๓
งบบุคลากร
7,212,840.๒,715,040.งบดําเนินการ
4,676,160.992,960.งบลงทุน
170,0๐๐.32,๐๐๐.งบรายจ5ายอื่นๆ
๕๐,๐๐๐.งบเงินอุดหนุน
130,๐๐๐.รวม

๑๒,239,00๐.-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานปNองกันภัยฝPายพล
งบ
เรือนและระงับอัคคีภัย
๐๐๑๒๓
งบบุคลากร
2,221,62๐.งบดําเนินการ
1,448,380.งบลงทุน
๕๐,๐๐๐.งบรายจ5ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
๓,720,๐0๐.-

๓,740,000.-

รวม

2,221,62๐.1,448,380.๕๐,๐๐๐.๓,720,๐0๐.-

รวม
9,927,880.5,669,120.202,0๐๐.๕๐,๐๐๐.130,๐๐๐.๑5,979,00๐.-

แผนงานการศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบ
๐๐๒๑๑
งบบุคลากร
5,627,680.งบดําเนินการ
7,589,320.งบลงทุน
งบรายจ5ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
5,653,000.รวม
18,870,000.-

แผนงานสาธารณสุข
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบ
๐๐๒๒๑
งบบุคลากร
6,822,000.งบดําเนินการ
4,496,0๐๐.งบลงทุน
632,0๐๐.งบรายจ5ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
๒๓๐,๐๐๐.รวม
๑2,180,000.-

รวม

5,627,680.7,589,320.5,653,000.18,870,000.-

รวม

6,822,000.4,496,0๐๐.632,0๐๐.๒๓๐,๐๐๐.๑2,180,000.-

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป
งาน
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งบ
๐๐๒๔๑
งบบุคลากร
๓,442,41๐.งบดําเนินการ
4,308,400.งบลงทุน
1,950,190.งบรายจ5ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
9,701,000.-

งบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
รวม

งบกลาง
๐๐๔๑๑
9,550,000.9,550,000.-

รวม

๓,442,41๐.4,308,400.1,950,190.9,701,000.-

รวม
9,550,000.9,550,000.-

สวนที่ ๓
รายละเอียดประกอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6

ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕6
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๗0,๐๐๐,๐๐๐.บาท
รายได+จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
รวม ๒,687,5๐๐.บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน ๑,๖0๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ภาษีบํารุงท>องที่
จํานวน ๓69,5๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ภาษีปXาย
จํานวน ๕๖๘,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
อากรการฆ5าสัตวO
จํานวน 15๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รวม ๗32,5๐๐.- บาท
ค5าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ5าสัตวOและจําหน5ายเนื้อสัตวO จํานวน ๑7๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน
5,๕๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
๑๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ>งสถานที่ จํานวน
๕,๐๐๐.- บาท
จําหน5ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมปYด โปรย ติดตั้งแผ5นประกาศหรือ
จํานวน
๑,๕๐๐.- บาท
แผ5นปลิงเพื่อการโฆษณา
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน
7,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว

ค5าปรับผู>กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าปรับผู>กระทําผิดกฎหมายและข>อบังคับท>องถิ่น
จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าปรับการผิดสัญญา
จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตประกอบการค>าสําหรับกิจการที่เปTน
จํานวน
อันตรายต5อสุขภาพ
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน5ายอาหารหรือสถานที่ จํานวน
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตจําหน5ายสินค>าในที่หรือทางสาธารณะ
จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตให>ตั้งตลาดเอกชน
จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช>เครื่องขยายเสียง จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยO
จํานวน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว

50,๐๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๕,๐๐๐.- บาท
๑๐,๐๐๐.- บาท
60,0๐๐.- บาท

๓,๐๐๐.- บาท

๑๕,๐๐๐.- บาท
๒, ๕๐๐.- บาท
๒,๕๐๐.- บาท
๑,๕๐๐.- บาท
๓,๐๐๐.- บาท

หมวดรายได+จากทรัพย?สิน
รวม 3๐๐,๐๐๐.- บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน 3๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
หมวดรายได+เบ็ดเตล็ด
รวม 90๐,๐๐๐.- บาท
เงินที่มีผู>อุทิศให>
จํานวน 80๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว

ค5าขายแบบแปลน
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
รายได>เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน 7๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
รายได+ที่รัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+องค?กรปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 34,380,000.บาท
ภาษีมูลค5าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
จํานวน ๒๐,0๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการตั้งรับไว> โดยถือเฉลี่ยที่ได>รับจริงในปBงบประมาณที่ผ5านมา
ภาษีมูลค5าเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 6,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการตั้งรับไว> โดยถือเฉลี่ยที่ได>รับจริงในปBงบประมาณที่ผ5านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ภาษีสุรา
จํานวน ๒,๒๕๐,๐๐๐,- บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 3,3๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได>รับจริงในปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าภาคหลวงแร5
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าภาคหลวงปYโตรเลียม
จํานวน ๒0๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได>รับจริงในปBท่ลี 5วงมาแล>ว
ค5าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการเท5ากับปBท่ลี 5วงมาแล>ว
รายได+ที่รัฐบาลอุดหนุนให+องค?กรปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 31,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน>าที่ จํานวน 31,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
และภารกิจถ5ายโอนเลือกทํา
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได>รับจริงในปBท่ลี 5วงมาแล>ว

รายละเอียดประมาณการรายจาย

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น
แยกเปRน

70,๐๐๐,๐๐๐.-

บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม ๙,550,00๐.-

บาท

๑. คาชําระหนี้เงินต+น
จํานวน
4,076,160.- บาท
๑.๑ คาเงินต+น
จํานวน ๑,000,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าชําระหนี้เงินกู> ให>กับธนาคารกรุงไทย โครงการกู>เงินเพื่อก5อสร>างโรงฆ5าสัตวOเทศบาลตําบล
ไชยปราการ ตั้งจ5ายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๓/๒๖๖๔๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ (สัญญา
เลขที่ -/๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวนเงินกู> ๗,๙๙๖,๕๙๙.- บาท) ตามสัญญาให>ชําระ
อย5างน>อยปBละครั้ง ๆ ละไม5น>อยกว5า ๘๐๐,๐๐๐.-บาท เทศบาลฯ ขอตั้งงบประมาณเพื่อจ5าย เงินต>นปBละ
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
๑.๒ คาเงินต+น
จํานวน 3,076,160.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าชําระหนี้เงินกู> ให>กับกองทุนส5งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) โครงการกู>เงินเพื่อก5อสร>าง
อาคารสํานักงานเทศบาลและอาคารปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจ5าย
ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ (สัญญาเลขที่ ๕๙๙/๑๐/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวนเงินกู> ๓๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท) ปBที่ 3 จํานวน 3,076,150.86 บาท
ขอตั้งงบประมาณเพื่อจ5ายเงินต>น จํานวน 3,076,160.- บาท (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
๒. คาชําระดอกเบี้ย
จํานวน 1,071,900.- บาท
๒.๑ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าชําระหนี้ค5าดอกเบี้ยและค5าธรรมเนียมต5าง ๆ ให>กับธนาคารกรุงไทย โครงการกู>เงินเพื่อ
ก5อสร>างโรงฆ5าสัตวOเทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจ5ายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๓/๒๖๖๔๗ ลงวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ (สัญญาเลขที่ -/๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวนเงินกู> ๗,๙๙๖,๕๙๙.บาท) สัญญาระบุว5าค5าดอกเบี้ยให>ผ5อนชําระ ดอกเบี้ยเงินกู> ทุกเดือน เปTนอัตราสูงสุด ตามประกาศของ
ผู>ให>กู> (ป]จจุบันเท5ากับร>อยละ ๕.๕ ต5อปB ขณะทําสัญญา) สําหรับค5าธรรมเนียมต5าง ๆ เบิกจ5ายให>ธนาคาร
ทุกครั้งเมื่อมีการเบิกงวดงาน ฯลฯ โดยตั้งจ5ายเดือนละ ๓๗,๕๐๐.- บาท จํานวน ๑๒ เดือน รวม
เปTนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

๒.๒ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน ๖21,9๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าชําระหนี้ ค5าดอกเบี้ยและค5าธรรมเนียมต5างๆ ให>กับกองทุนส5งเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) โครงการกู>เงินเพื่อก5อสร>างอาคารสํานักงานเทศบาลและอาคารปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจ5ายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑
(สัญญาเลขที่ ๕๙๙/๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวนเงินกู> ๓๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท) ปBที่ 3
จํานวน ๖21,893.73 บาท ขอตั้งงบประมาณเพื่อจ5ายดอกเบี้ยเงินกู> จํานวน ๖21,9๐๐.- บาท
(ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
๓. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน ๑,499,27๐.- บาท
เพื่ อ จ5 ายเปT น ค5า สมทบเงิน ประกั นสั ง คม และจ5 ายค5า เบี้ ย ประกั นสั งคมแทนพนั ก งานจ>า งตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ>าง หมวด ๕ ข>อ
๓๓ “ให>พนักงานได>รับสิทธิประโยชนOและมีหน>าที่ต>องปฏิบัติตามกฎหมายว5าด>วยการประกันสังคมเว>นแต5
ค5าเบี้ยประกันสังคมให>เทศบาลเปTนผู>ชําระแทนพนักงานจ>าง” (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
วิธีคํานวณ
ค5าตอบแทนพนักงานจ>างปB ๒๕๕6
= ๑4,992,66๐ บาท
จ5ายค5าสมทบประกันสังคม และจ5ายแทนพนักงานจ>างในอัตรา ๑๐% ของค5าตอบแทนพนักงาน
จ>างทั้งหมดเท5ากับ ๑,499,266.- บาท (ขอตั้งงบประมาณ ๑,499,27๐.- บาท)
4. เบี้ยยังชีพผู+ปPวยโรคเอดส?
จํานวน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อใช>จ5ายในการดําเนินการช5วยเหลือผู>ปbวยเอดสO จ5ายเงินสงเคราะหOช5วยเหลือผู>ปbวยโรคเอดสO
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
5. เงินสํารองจาย
จํานวน 406,220.- บาท
เพื่ อ ใช> จ5 า ยในกรณี ที่ จํ า เปT น ได> ต ามความเหมาะสม ซึ่ ง ไม5 ส ามารถคาดเหตุ ก ารณO ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ล5วงหน>าได> ค5าช5วยเหลือประชาชนที่ได>รับความเดือดร>อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
การแก>ไขป]ญหาความเดือดร>อนจากสาธารณภัยต5าง ๆ เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคต5าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
6. รายจายตามข+อผูกพัน
จํานวน 1,227,450.- บาท
6.๑ คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท) จํานวน 77,450.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ในอัตราไม5น>อยกว5าร>อยละเศษหนึ่งส5วนหกของรายรับ
จริง ประจําปBที่ผ5านมา ยกเว>น เงินกู> เงินจ5ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห5งประเทศไทย ที่ ๑๐๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธO ๒๕๔๕ (ตั้งจ5ายจาก
เงินรายได>)

วิธีคํานวณ รายรับตามงบแสดงผลการดําเนินงานปBท่ผี 5านมา
หัก
เงินอุดหนุน
รายรับที่นํามาคํานวณส5งค5าบํารุง ส.ท.ท.
=
คิดเปTนเงิน 46,376,065.08 x ๐.๐๐๑๖๗ =
(ขอตั้งงบประมาณ เปTนเงิน 77,450.- บาท)

69,461,627.08 บาท
23,085,562.00 บาท
46,376,065.08 บาท
77,448.03 บาท

6.๒ คาใช+จายในการจัดการจราจร
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
โดยจ5ายจากเงินรายได>ค5าปรับผู>กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกตามกฎหมายจราจรทางบก
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณOจราจร เช5น แผงกั้นไฟเตือน ปXายเตือน ไฟกระพริบ ค5าทาสีตีเส>น
เปTนต>น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๐๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ (ตั้งจ5าย
จากเงินรายได>)
6.๓ คาเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท+องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑,000,00๐.-บาท
เพื่อเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท>องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห5งชาติลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยเน>นการส5งเสริมสุขภาพ การปXองกันโรค
และการฟefนฟูสภาพของหน5วยบริการหรือสถานบริการอื่น (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
6.๔ เงินทุนการศึกษาขององค?กรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวน ๖๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปTนค5าทุนการศึกษาของผู>ดูแลเด็ก ศูนยOพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
6.๕ คาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 8๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘มิถุนายน
๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยยึด
หลักการประชาชนออม ๑ ส5วน องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่นสมทบ ๑ ส5วน และรัฐบาล ๑ ส5วน (ตั้งจ5าย
จากเงินรายได> จํานวน 50,000.- บาท ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000.- บาท)
7. เงินชวยเหลือพิเศษ
จํานวน ๒๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าช5วยเหลือค5าทําศพให>แก5พนักงานลูกจ>างของเทศบาลที่เสียชีวิต (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)

8. คาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข+าราชการสวนท+องถิ่น
จํานวน ๗64,๐๐๐.- บาท
โดยจ5ายค5าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข>าราชการส5วนท>องถิ่น (กบท) อัตราร>อยละ ๒%
ของรายได>ที่ไม5รวมพันธบัตร เงินกู> เงินที่มีผู>อุทิศให> และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข>าราชการส5วนท>องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑
(ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
วิธีคํานวณ
รายรับปB พ.ศ. ๒๕๕6 ตั้งรับไว>รวม
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินที่มีผู>อุทิศให>
คงเหลือรายรับไม5รวมเงินอุดหนุนและเงินที่มีผู>อุทิศให> =
คิดเปTนเงินสมทบ ก.บ.ท. ดังนี้ ๓๘,20๐,๐๐๐ x ๒%

70,๐๐๐,๐๐๐.31,๐๐๐,๐๐๐.80๐,๐๐๐.๓๘,20๐,๐๐๐.= ๗64,๐๐๐.-

****************************************

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝPายการเมือง)

รวม 15,979,000.- บาท
รวม 12,239,000.- บาท
รวม

7,212,840.- บาท
รวม 2,848,320.-บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 725,76๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนของผู>บริหารท>องถิ่น ได>แก5
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ ๒8,8๐๐ บาท เปTนเงิน 345,6๐๐ บาท
2. รองนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ ๑5,84๐ บาท จํานวน ๒ อัตรา เปTนเงิน
๓80,16๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนประจําตําแหน5งนายกฯ/รองนายกฯ ได>แก5
1. ค5าตอบแทนประจําตําแหน5งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เปTนเงิน
๗๒,๐๐๐ บาท
2. ค5าตอบแทนประจําตําแหน5งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จํานวน
2 อัตรา เปTนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนพิเศษผู>บริหาร ได>แก5
1. ค5าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เปTนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
2. ค5าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จํานวน ๒ อัตรา
เปTนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
จํานวน 207,36๐ .-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,080
บาท จํานวน ๑ อัตรา เปT นเงิน ๑2๐,96๐ บาท เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,2๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา เปTนเงิน 86,4๐๐
บาท โดยคํานวณตั้งจ5ายไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน ๑,555,2๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได>แก5
1. ค5าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ ๑5,84๐ บาท เปTนเงิน ๑90,08๐ บาท
2. ค5าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ ๑2,96๐ บาท เปTนเงิน ๑55,52๐
บาท
3. ค5าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,08๐ บาท จํานวน ๑๐ อัตรา เปTนเงิน
๑,209,6๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ5ายไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเดือน (ฝPายประจํา)

รวม

4,364,52๐.-

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
๒,015,04๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล พร>อมเงินปรับปรุงประจําปB
และเงินค5าตอบแทนรายเดือน ปลัดเทศบาล โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
157,68๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒
เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
๖๗,๒๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปT นเงินค5าตอบแทนรายเดือ นของปลั ดเทศบาล ผู>ดํ ารงตํ าแหน5งระดั บ ๘ ที่ไ ด>รับเงิน
ประจําตําแหน5งตามกฎหมาย ว5าด>วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน5ง และมีสิทธิได>รับค5าตอบแทน
เปTนรายเดือนเท5ากับอัตราเงินประจําตําแหน5งที่ได>รับอยู5อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท โดยคํานวณ
ตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน
1,391,04๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างชั่วคราวให>แก5พนักงานจ>างของสํานักปลัดเทศบาล โดยแบ5งเปTนพนักงานจ>าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ>างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน
733,560.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ>างตามภารกิจ และพนักงานจ>างทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

งบดําเนินการ

รวม

คาตอบแทน

4,676,160.- บาท
รวม

784,000.- บาท

คาตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเปRนประโยชน? แก อปท.
จํานวน 224,000.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนผู>ปฏิบัติราชการอันเปTนประโยชนOแก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผู>เข>าร5วมประชุมในกิจการต5าง ๆ ของเทศบาลจํานวน
๒๔,๐๐๐ บาท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ ตามที่ได>รับมอบหมาย
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนประโยชนOตอบแทนอื่น ให>แก5 พนักงานเทศบาลและลูกจ>าง จํานวน
2๐๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาเบี้ยประชุม
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าเบี้ยประชุมให>กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุม (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 40,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให>แก5พนักงาน ลูกจ>างประจํา และ
พนักงานจ>าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาเชาบ+าน
จํานวน 7๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าเช5า/เช5าซื้อบ>าน ของพนักงานในงานบริหารทั่วไป (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ>างประจําตามระเบียบ
กําหนด (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 4๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลสําหรับ นายกเทศมนตรี พนักงาน ลูกจ>างประจําและ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลได>ตามระเบียบฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
คาใช+สอย
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

รวม

1,945,000.-บาท
จํานวน 340,๐๐๐.- บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
จํานวน ๘0,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าธรรมเนียม ค5าลงทะเบียนการฝhกอบรม สัมมนาต5าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างบุคคลภายนอกเผยแพร5กิจกรรมของเทศบาล เช5น โฆษณาทางหนังสือพิมพO
วิทยุ โทรทัศนO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน ๑2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าขนส5งและค5าจัดส5ง แบบพิมพOงานทะเบียนราษฎร ค5าบริการกําจัดปลวก ค5ารับ
วารสาร ค5าถ5ายเอกสาร ค5าเย็บหนังสือ เข>าเล5มทําปกหนังสือ ค5าจ>างเหมาทําความสะอาดภายใน
อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานเทศบาล หรือค5าจ>างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของ
ต5างๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับ ซึ่งมิใช5การประกอบ ดัดแปลง ต5อเติมครุภัณฑOหรือสิ่งก5อสร>าง
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาใช+จายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน?
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนOในเขตเทศบาล และค5าใช>จ5าย
อื่น ๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า ๗5 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5
การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
คาใช+จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ

จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ ของเทศบาลตําบลไชยปราการ และ
ค5าใช>จ5ายอื่น ๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑๖1 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการ
ให>บริการ)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน 2๓๐,๐๐๐.- บาท

คารับรองในการต+อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 2๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือมาทัศนศึกษา
ดูงานของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ .- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท>องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และ
ผู>เข>าร5วมประชุมในกิจการต5างๆของเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน 1,275,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 180,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของสํานักปลัดเทศบาล
และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑49 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการ
ให>บริการ)
โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดทําเวทีประชาคมหมู5บ>านในเขตเทศบาล เพื่อนําข>อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาท>องถิ่น โดยส5งเสริมการมีส5วนร5วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท>องถิ่น
และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑39 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTน
ธรรมในการให>บริการ)
โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการส5งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อส5งเสริมการมีส5วนร5วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท>องถิ่น และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑39 (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความ
โปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการประชาสัมพันธ?กิจการเทศบาล
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายการประชาสัมพันธOกิจการเทศบาล อาทิเช5น แผ5นพับ ปXาย รายงานกิจการ
ของเทศบาลประจําปB เพื่อให>ประชาชนได>เกิดความรู> ความเข>าใจในภารกิจ หน>าที่ของเทศบาล
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑๔1 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการ
ให>บริการ)

โครงการปรับปรุงสถานที่ศูนย?ข+อมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการปรับปรุงสถานที่ของศูนยOข>อมูลข5าวสารของราชการ ของเทศบาลตําบล
ไชยปราการในการเผยแพร5ข5าวสาร เพื่อให>ประชาชนสามารถเข>ามาตรวจสอบข>อมูลข5าวสาร
ร>องทุกขO ร>องเรียน เรื่องความโปร5งใส ของท>องถิ่น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑๕1 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย
และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการฝYกอบรมบุคลากรท+องถิ่น
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการฝhกอบรมบุคลากรท>องถิ่น สําหรับพัฒนาองคOความรู>ในด>าน
จริยธรรม ให>แก5 ผู>บริหาร สมาชิกสภาท>องถิ่น ข>าราชการ และพนักงานของเทศบาลตําบล
ไชยปราการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑42 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTน
ธรรมในการให>บริการ)
โครงการจ+างงานนักเรียน/นักศึกษา ในชวงปZดภาคเรียนฤดูร+อน
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ที่มฐี านะครอบครัวยากจน ที่มาทํางานในช5วงปYดภาค
เรียนฤดูร>อน เพื่อช5วยลดภาระค5าใช>จ5ายของผู>ปกครอง และเสริมสร>างประสบการณOให>กับ
นักเรียน/นักศึกษา ในการทํางาน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑63 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย?ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบล
ไชยปราการ
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยOถ5ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลตําบลไชยปราการ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 79 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรO
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การสร>างความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 150,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษา หรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรO และอุปกรณOเครื่องพิมพOเลเซอรO ค5าใช>
จ5ายในการจัดหา และค5าบริการระบบการเชื่อมต5ออินเตอรOเน็ต แบบความเร็วสูง ความเร็วไม5น>อย
กว5า 512 Kbps เพื่อให>บริการ Internet แก5ประชาชนและรองรับการดําเนินการต5าง ๆ รวมถึง
ค5าใช>จ5ายในการจัดระบบจัดเก็บข>อมูล เพื่อปXองกันการโจรกรรมข>อมูลของเทศบาลตําบล
ไชยปราการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑๔0 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และ
เปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการปกปNองสถาบันสําคัญของชาติ
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการปกปXองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยO ซึ่ง
เปTนสถาบันของชาติอันเปTนศูนยOรวมแห5งความเปTนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า ๑64 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4
การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย?พัฒนาครอบครัวในชุมชน
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยOพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อ
ดูแลและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยOพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า ๑๒0 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2
การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรีแมบ+านในเขตเทศบาล
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการส5งเสริมกิจกรรมกลุ5มสตรี แม5บ>านในเขตเทศบาล และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า ๑๒0 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การ
สร>างความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ OTOP ในเขตเทศบาล
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการส5งเสริมกลุ5มอาชีพ กลุ5มวิสาหกิจชุมชน กลุ5มอาชีพ OTOP ในเขต
เทศบาล และค5าใช>จ5ายอื่น ๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๘1 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การสร>างความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)
โครงการจัดตั้งศูนย?รวมขาวการจัดซื้อจัดจ+างของหนวยการบริหารราชการสวนท+องถิ่น ระดับ
อําเภอ ประจําปงบประมาณ 2556
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการจัดตั้งศูนยOรวมข5าวการจัดซื้อจัดจ>างของหน5วยการบริหารราชการ
ส5วนท>องถิ่น ระดับอําเภอ ประจําปBงบประมาณ 2556 อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม5
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑๕1 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการ
ให>บริการ)
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายดําเนินโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส5งเสริมและ
สนับสนุนให>คนในชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปTนค5าวัสดุ อุปกรณO
ค5าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 81 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การสร>างความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการบําบัดทุกข? บํารุงสุข แบบ ABC
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน เพื่อใช>เปTนเครื่องมือและกิจกรรมที่
เข>าถึงป]ญหา และความต>องการที่แท>จริงของประชาชน เพื่อนําไปสู5กระบวนการแก>ไขป]ญหา
ความยากจนและพัฒนาความเปTนอยู5ของประชาชนในพื้นที่ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑46
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>าง
ประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)

คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 2๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายต5างๆ ได>แก5 ค5าพาหนะ ค5าเช5าที่พัก ค5าธรรมเนียมต5างๆ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
(ต5างประเทศ) รวมถึงค5าใช>จ5ายเดินทางไปราชการ เพื่อเข>าร5วมหลักสูตรนักบริหารงานท>องถิ่น
ระดับสูง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาใช+จายในการดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายสําหรับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งให>
ความร5วมมือในการประชาสัมพันธO การรณรงคO หรือการให>ข>อมูลข5าวสารแก5ประชาชนให>ทราบ
ถึงสิทธิและหน>าที่และการมีส5วนร5วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู>แทน ราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑64 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย
และเปTนธรรมในการให>บริการ)
คาชดใช+คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๒๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าชดใช>ความเสียหาย หรือค5าสินไหมทดแทนแก5ผู>เสียหาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาหรือซ5อมแซมทรัพยOสินเพื่อให>สามารถใช>งานได>ตามปกติ (วงเงินไม5เกิน
5,000 บาท) เช5น ค5าซ5อมแซมทรัพยOสินครุภัณฑOต5าง ๆ ค5าบํารุงรักษาทรัพยOสิน และ
ค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุ

รวม ๑,185,16๐.- บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 2๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุสํานักงาน เช5น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณOเครื่องใช>ต5าง ๆ
ที่เกี่ยวข>องในการทํางาน และวัสดุอุปกรณOท่ีใช>ในสํานักงาน รวมทั้งสิ่งพิมพOต5าง ๆ หรือสิ่งของที่มี
ลั ก ษณะคงทนถาวร เช5น เครื่อ งเขีย น แบบพิ มพO สิ่งพิมพO ที่ไ ด>จ ากการซื้อ หรื อ การจ> างพิม พO
รวมถึงการจัดซื้อหนังสือพิมพOประจําสํานักงาน และหนังสือพิมพOประจําหมู5บ>าน เพื่อให>ประชาชน
ได>รับรู> และติดตามข5าวสารบ>านเมืองต5าง ๆ เปTนต>น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

วัสดุไฟฟNาและวิทยุ
จํานวน 7๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุไฟฟXาและวิทยุ เช5น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟXา สวิตซOไฟฟXา หลอดไฟฟXา
ตลับโทรทัศนO กริ่งโทรศัพทO และสายโทรศัพทO เปTนต>น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุงานบ>านงานครัว สําหรับใช>ให>บริการประชาชน เช5น กระดาษทิชชู ถ>วย ชาม
ช>อน แก>ว จานรองแก>ว ถ>วยกาแฟ กระติกน้ําร>อน กระติกน้ําแข็ง ไม>กวาด ที่ตักขยะถุงขยะ
เปTนต>น รวมทั้งวัสดุอุปกรณOอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอสร+าง
จํานวน 10๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุก5อสร>างสําหรับซ5อมแซม สิ่งก5อสร>างต5างๆ ในสํานักงานที่ชํารุดให>อยู5
ในสภาพที่ดี เช5น สี กระเบื้อง กxอกน้ํา สายส5งน้ํา ลูกบิดประตู ท5อ PVC อิฐ ดินทราย ไม>
ทินเนอรO ปูนซีเมนตO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส5งต5างๆ ตลอดจนอุปกรณOและเครื่องอะไหล5รถยนตO
รถจักรยานยนตO เช5น หม>อแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส>กรอง และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 499,16๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล5อลื่น เช5น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล5อลื่น
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร?
จํานวน ๑30,0๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรO เช5น ตลับผงหมึกพิมพO แผ5นรองเมาสO เมาสO แปXนพิมพO
หัวพิมพOหรือแถบพิมพOแผ5นกรองแสง ตลับผงหมึก แผ5นบันทึกข>อมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัส
อุปกรณOเพิ่มเติม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 6,000.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5 เช5น เขียนปXายผ>าไฮเกรท ฟYลOมถ5ายรูป ล>าง อัดขยายรูป
ม>วนเทปเปล5า แผ5นพับ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
คาสาธารณูปโภค

รวม

762,๐๐๐.- บาท

คาไฟฟNา
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าไฟฟXาที่ใช>ในสํานักงานและส5วนการงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5าย
จากเงินรายได>)

คาน้ําประปา
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าน้ําประปาที่ใช>ในสํานักงาน และส5วนการงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้ง
จ5ายจากเงินรายได>)
คาโทรศัพท?
จํานวน ๒0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าโทรศัพทOในการติดต5อราชการและค5าใช>จ5ายเกี่ยวกับการใช>ระบบอินเตอรOเน็ต
ค5าธรรมเนียมในการใช>บริการ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาไปรษณีย?
จํานวน ๖2,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดส5งไปรษณียO ธนาณัติ ค5าแสตมป| ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
งบเงินอุดหนุน

รวม

130,๐๐๐.-

เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน 30,๐๐๐.-

บาท
บาท

อุดหนุน ให+แก สํานักงานสงเสริมการปกครองท+องถิ่น จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการศูนยOประสานงานขององคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม5 ประจําปBงบประมาณ ๒๕๕6 เช5น ค5าตอบแทนใช>สอย และวัสดุค5าสาธารณูปโภค
ค5าครุภัณฑO และอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑45 (ได>รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่
24 กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการ
ให>บริการ)
เงินอุดหนุนกิจการที่เปRนสาธารณประโยชน?

จํานวน ๑00,๐๐๐.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบ+าน (กพสม.)
จํานวน ๑00,๐๐๐.-บาท
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู5บ>านในการสํารวจป]ญหาความ
ต>องการของสตรีในหมู5บ>าน เสนอป]ญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี สนับสนุน
กิจกรรมในการแก>ไขป]ญหาที่เกี่ยวข>องกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู5บ>าน เดือนละ 1 ครั้ง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑46 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?

รวม

170,000.- บาท
จํานวน 170,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
จํานวน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑO (ซึ่งเปTนรายจ5ายเพื่อให>สามารถใช>งานได>
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว5า ๕,๐๐๐.- บาท) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบรายจายอื่น

รวม

๕๐,๐๐๐.-

บาท

คาจ+างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต5าง ๆ ซึ่งมิใช5เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑOที่ดินหรือสิ่งก5อสร>าง และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑61
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>าง
ประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)

***********************************

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

๓,740,๐๐๐- บาท

งบบุคลากร

รวม

๒,๗๑๕,๐๔๐- บาท

เงินเดือน (ฝPายประจํา)

รวม

๒,๗๑๕,๐๔๐- บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน ๙๘๗,๑๒๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง พร>อมปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณ
ตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

๖๕,๔๐๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน
๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างประจํา

จํานวน

๑๒๓,๓๖๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างประจําให>แก5ลูกจ>างประจําของกองคลัง โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน
๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของคาจ+างประจํา

จํานวน

๑๘,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของลูกจ>างประจํา โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน
๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างพนักงานจ+าง

จํานวน

๙๗๖,๕๖๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินค5าจ>างชั่วคราวให>แก5พนักงานของกองคลัง โดยแบ5งเปTนพนักงานจ>างตามภารกิจ
และพนักงานจ>างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง

จํานวน

๕๔๔,๖๐๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ>างตามภารกิจ และพนักงานจ>างทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

งบดําเนินการ

รวม

คาตอบแทน

จํานวน

คาตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเปRนประโยชน?แก อปท.

992,๙๖๐- บาท
๒๑๖,๐๐๐- บาท
จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนผู>ปฏิบัติราชการอันเปTนประโยชนOแก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น (ตั้งจ5าย
จากเงินรายได>)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให>แก5พนักงาน ลูกจ>างประจํา และ
พนักงานจ>างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาเชาบ+าน

จํานวน

๓๖,๐๐๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าเช5าบ>าน/เช5าซื้อบ>าน ของพนักงานในงานบริหารงานคลัง (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

๓๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ>างประจําตามระเบียบ
กําหนดและหนังสือสั่งการกําหนด (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน ๙๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลสําหรับ พนักงาน ลูกจ>างประจําและบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลได>ตามระเบียบฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาใช+สอย

รวม

356,๙๖๐- บาท

รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

จํานวน

16๖,๙๖๐- บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ

จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าธรรมเนียม ค5าลงทะเบียนการฝhกอบรม สัมมนาต5าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาโฆษณาและเผยแพร

จํานวน ๗๖,๙๖๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างบุคคลภายนอกเผยแพร5กิจกรรมของเทศบาล เช5น แผ5นพับประชาสัมพันธO
ภาษีต5าง ๆให>ประชาชนเข>าใจบทบาทหน>าที่การเสียภาษี เสียภาษีไปเพื่ออะไร โฆษณาทางวิทยุ
ตลอดจนรวมถึงการจัดซื้อหนังสือ ระเบียบ และวารสารต5าง ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

คาจ+างเหมาบริการ

จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างเหมาแรงงานในการจัดหาจัดทําสิ่งของต5าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน
ซึ่งมิใช5การประกอบ ดัดแปลง ต5อเติมครุภัณฑO หรือ สิ่งก5อสร>าง และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน 16๐,๐๐๐ .-บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน
จํานวน ๑0๐,๐๐๐- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าดําเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยOสินให>เปTน
ป]จจุบันตลอดจนเปTนค5าใช>จ5ายในการดําเนินงานอาทิ เช5นค5าจ>างพนักงานตามโครงการ ค5าวัสดุ
สํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5 ค5าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง และค5าใช>จ5ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6 - ๒๕๕8) หน>า
๑49 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>าง
ประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการชําระภาษีท+องถิ่นผานธนาคาร

จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าธรรมเนียม รับส5งข>อมูล ค5าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เปTนต>น
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6 - ๒๕๕8) หน>า ๑60
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>าง
ประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายต5างๆ ได>แก5 ค5าพาหนะ ค5าเช5าที่พัก ค5าธรรมเนียมต5างๆ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข>องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร (ต5างประเทศ)
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน

จํานวน

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน

๓๐,๐๐๐.-

บาท

จํานวน ๓๐,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาหรือซ5อมแซมทรัพยOสินเพื่อให>สามารถใช>งานได>ตามปกติ (วงเงินไม5
เกิน 5,000 บาท) เช5น ค5าซ5อมแซมทรัพยOสินครุภัณฑOต5าง ๆ ค5าบํารุงรักษาทรัพยOสิน และ
ค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุ

รวม

วัสดุสํานักงาน

จํานวน

๔๒๐,๐๐๐๒๕๐,๐๐๐.-

บาท
บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุสํานักงาน เช5น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณOเครื่องใช>ต5าง ๆ
ที่เกี่ยวข>องในการทํางาน รวมทั้งสิ่งพิมพOต5าง ๆ เช5น ผงหมึกเครื่องถ5ายเอกสาร หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร เช5น ตู>เหล็กสามลิ้นชัก เครื่องเขียนแบบพิมพO สิ่งพิมพOที่ได>จาการซื้อหรือการ
จ>างพิมพO เปTนต>น และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว

จํานวน

๑๐,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุงานบ>านงานครัว สําหรับใช>ให>บริการประชาชนที่มาติดต5องาน เช5น กระดาษ
ทิชชู ถ>วย ชาม ช>อน แก>ว ถ>วยกาแฟ รวมทั้งวัสดุอุปกรณOอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน

๕๐,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล5อลื่น เช5น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล5อลื่น
และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

๒๐,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส5งต5าง ๆ ตลอดจนอุปกรณOและเครื่องอะไหล5
รถจักรยานยนตO เช5น หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร?

จํานวน

๕๐,๐๐๐- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรO เช5น ตลับผงหมึกพิมพO แผ5นรองเม>าสO เม>าสO แปXนพิมพO
หัวพิมพOหรือแถบพิมพOแผ5นกรองแสง ตลับผงหมึก แผ5นบันทึกข>อมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัส
อุปกรณOเพิ่มเติม และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

๓๐,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5 เช5น เขียนปXายผ>าไฮเกรท ฟYลOมถ5ายรูป ล>าง อัดขยายรูป
ม>วนเทปเปล5า แผ5นพับ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
วัสดุอื่น ๆ

จํานวน

๑๐,๐๐๐.-

บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม5สามารถจัดเข>าประเภทวัสดุในกลุ5มใด ๆ ได> เช5น เชือกไนล5อน
และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?

จํานวน

๓๒,๐๐๐- บาท

จํานวน

๓๒,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าครุภัณฑOและปรับปรุงครุภัณฑO (รายจ5ายเพื่อให>สามารถใช>งานได>ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว5า ๕,๐๐๐.-บาท) ค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

***************************************

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปNองกันภัยฝPายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝPายประจํา)

รวม 3,720,000.- บาท
จํานวน 2,221,620.- บาท
รวม 2,221,620.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 306,360.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ งานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล พร>อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปB โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 20,520.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ งานปXองกันฯ สํานักปลัด
เทศบาล โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างลูกจ+างประจํา
จํานวน 139,560.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างลูกจ>างประจํา งานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล พร>อมเงินปรับปรุงประจําปB
โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ+างประจํา
จํานวน 15,780.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของลูกจ>างประจํา งานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล
โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน 1,091,640.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างให>แก5พนักงานจ>างงานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล โดยแบ5งเปTนพนักงานจ>าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ>างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 647,760.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ>างงานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล
โดยคํานวณตั้งจ5ายไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

งบดําเนินการ

รวม

คาตอบแทน

๑,448,380.- บาท
จํานวน 123,800.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 40,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให>แก5พนักงาน ลูกจ>างประจํา และ
พนักงานจ>างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาเชาบ+าน
จํานวน ๔๓,๘๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าเช5า/เช5าซื้อบ>าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ5ายได>ตามระเบียบที่กําหนด
(ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ>างประจําตามระเบียบ
กําหนด (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5ารักษาพยาบาลให>แก5พนักงานเทศบาลลูกจ>างประจําและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลได>ตามระเบียบฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาใช+สอย
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

รวม

640,000.- บาท
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าธรรมเนียม ค5าลงทะเบียนการฝhกอบรม สัมมนาต5าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน 50,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าขนส5งและค5าจัดส5ง ค5าถ5ายเอกสาร ค5าเย็บหนังสือ เข>าเล5มทําปกหนังสือ หรือ
ค5าจ>างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของต5าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับ ซึ่งมิใช5การประกอบ
ดัดแปลง ต5อเติมครุภัณฑO หรือสิ่งก5อสร>าง รวมทั้งค5าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การปฏิบัติงานของงานปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
480,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของงานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 200,000.- บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในการปฏิบัติงาน ของงาน
ปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>
จํานวน 100,000.- บาท ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000.- บาท)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑50 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส
เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการจัดตั้งศูนย?เพื่อปNองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยOเพื่อปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช5วงเทศกาล รวมทั้งค5าใช>จ5ายต5าง ๆ เช5น ค5าวัสดุอุปกรณOและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 134 (สอดคล>อง
กับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการควบคุมไฟปPาในเขตพื้นที่ปPาสงวนแหงชาติ ปPาเชียงดาว จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปbาในเขตพื้นที่ปbาสงวนแห5งชาติ ปbาเชียงดาว เพื่อให>
เจ>าหน>าที่สามารถปฏิบัติงานกรณีเกิดไฟปbา รวมทั้งค5าใช>จ5ายต5างๆ เช5น ค5าวัสดุอุปกรณOและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า 132 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4
การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการจั ด ฝY ก อบรมให+ ค วามรู+ ด+ า นสาธารณภั ย แกเจ+ าหน+ า ที่ พ นั ก งาน และอาสาสมั ค รภาค
ประชาชน ป 2556
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายเกี่ยวกับโครงการจัดฝhกอบรมให>ความรู>ด>านสาธารณภัยแก5เจ>าหน>าที่
พนักงาน และอาสาสมัครภาคประชาชน ปB 2556 รวมทั้งค5าใช>จ5ายต5าง ๆ เช5น ค5าวิทยากร
ค5าอาหาร ค5าเครื่องดื่ม ค5าวัสดุอุปกรณOและอื่น ๆที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑36 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรO
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน)

โครงการฝYกซ+อมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย) ประจําป 2556 จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายเกี่ยวกับโครงการฝhกซ>อมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย) ได>แก5สาธารณภัย
ด>านอัคคีภัย อุทกภัย กลุ5มเปXาหมายได>แก5 พนักงานเจ>าหน>าที่ อาสาสมัคร และภาคประชาชน
รวมทั้งค5าใช>จ5ายต5าง ๆ เช5น ค5าวัสดุอุปกรณOและอื่น ๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 136 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
โครงการอบรมอาสาสมัครปNองกันไฟปPาและหมอกควัน
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการอบรมอาสาสมัครปXองกันไฟปbาและหมอกควัน รวมทั้งค5าใช>จ5าย
ต5าง ๆ เช5น ค5าวิทยากร ค5าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า ๑30 (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปNองกันภัยฝPายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการอบรมอาสาสมัครปXองกันภัยฝbายพลเรือน รวมทั้งค5าใช>จ5ายต5าง ๆ
เช5น ค5าวิทยากร ค5าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 130 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
โครงการบริหารศูนย? อปพร. เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการบริหารศูนยO อปพร. และค5าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน>าที่ตาม
คําสั่ง ศูนยO อปพร. ของเทศบาลตําบลไชยปราการ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 130 (สอดคล>อง
กับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษา หรือซ5อมแซมทรัพยOสินเพื่อให>สามารถใช>งานได>ตามปกติ (วงเงินไม5
เกิน 5,000 บาท) เช5น ค5าซ5อมแซมทรัพยOสินครุภัณฑOต5าง ๆ ค5าบํารุงรักษาทรัพยOสิน และ
ค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุ

จํานวน 684,580.- บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 60,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุสํานักงาน เช5น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณOเครื่องใช>ต5าง ๆ
ที่เกี่ยวข>องในการทํางาน และวัสดุอุปกรณOท่ใี ช>ในสํานักงาน วัสดุอุปกรณOดับเพลิง รวมทั้ง
สิ่งพิมพOต5าง ๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช5น เครื่องเขียน แบบพิมพO สิ่งพิมพOที่ได>จาก
การซื้อหรือการจ>างพิมพO และเครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย NON CFC ขนาด 2 ปอนดO
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห>ง ขนาด 10 ปอนดO เปTนต>น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟNาและวิทยุ
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุไฟฟXาและวิทยุ เช5น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟXา สวิตซOไฟฟXา หลอดไฟฟXา
และสายโทรศัพทO อุปกรณOรับส5งวิทยุสื่อสาร ลําโพงไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ ที่สําหรับใช>ใน
สํานักงานรวมถึงอุปกรณOสื่อสาร เปTนต>น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน ๒0,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุงานบ>านงานครัว สําหรับใช>ให>บริการประชาชน เช5น กระดาษทิชชู ถ>วย ชาม
ช>อน แก>ว จานรองแก>ว ถ>วยกาแฟ กระติกน้ําร>อน กระติกน้ําแข็ง ไม>กวาด ที่ตักขยะ ถุงขยะ
เปTนต>น รวมทั้งวัสดุอุปกรณOอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอสร+าง
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุก5อสร>างสําหรับซ5อมแซม สิ่งก5อสร>างต5างๆ ในสํานักงานที่ชํารุดให>อยู5
ในสภาพที่ดี เช5น สี กระเบื้อง กxอกน้ํา สายส5งน้ํา ลูกบิดประตู ท5อ PVC อิฐ ดินทราย ไม> ทินเนอรO
ปูนซีเมนตO ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 6๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส5งต5าง ๆ ตลอดจนอุปกรณOและเครื่องอะไหล5
รถยนตO รถจักรยานยนตO เช5น หม>อแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส>กรอง ฯลฯ
เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 294,580.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล5อลื่น เช5น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล5อลื่น
ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย?
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณO สําหรับซื้อเครื่องมือดับเพลิงเคมีปXองกันอัคคีภัย เช5น
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห>ง ไส>กรองปXองกันฝุbนละอองและควันไฟ ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5 เช5น ผ>าเขียนปXาย ผ>าไฮเกรท ฟYลOมถ5ายรูป ล>าง อัด
ขยายรูป ม>วนเทปเปล5า แผ5นพับ ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร?
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรO เช5น ตลับผงหมึกพิมพO แผ5นรองเมาสO เมาสO แปXนพิมพO
หัวพิมพO หรือแถบพิมพOแผ5นกรองแสง ตลับผงหมึก แผ5นบันทึกข>อมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัส
อุปกรณOเพิ่มเติม ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุแตงกาย
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุเครื่องแต5งกายในการปฏิบัติงาน เช5น ถุงมือหนัง รองเท>าบูxท เสื้อกั๊กสะท>อน
แสง เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อชูชีพ หมวกดับเพลิง เปTนต>น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุอื่นๆ
จํานวน 6๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม5สามารถจัดเข>าประเภทวัสดุในกลุ5มใด ๆ ได> เช5น มิเตอรOวัดน้ํา
มิเตอรOไฟฟXา โซ5เลื่อยยนตO เชือกไนล5อน เชือกกู>ภัย ถุงมือกู>ภัย เชือกมนิลา หน>ากากปXองกัน
ควันพิษ หน>ากากดําน้ํา ชูชีพ ตีนกบ ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน

รวม

คาครุภัณฑ?

จํานวน

50,000.-บาท
50,๐๐๐.-บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑO (ซึ่งเปTนรายจ5ายเพื่อให>สามารถใช>งานได>
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว5า ๕,๐๐๐.- บาท) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***********************************

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวม
รวม

18,870,000.-บาท

5,627,680.-บาท

เงินเดือน(ฝPายประจํา)

รวม

5,627,680.-บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 917,840.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนให>แก5พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร>อมเงินปรับปรุงประจําปB
โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน 225,200.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวให>แก5พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร>อมเงิน
ปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเดือนพนักงานครู

จํานวน 1,052,400.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนให>แก5พนักงานครูของกองการศึกษา พร>อมเงินปรับปรุงประจําปB โดย
คํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามหนังสือกรมส5งเสริมการ
ปกครองท>องถิ่น ด5วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครู

จํานวน 700,080.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวให>แก5พนักงานครูของกองการศึกษา พร>อมเงินปรับปรุง
ประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามหนังสือกรม
ส5งเสริมการปกครองท>องถิ่น ด5วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
เงินวิทยฐานะ

จํานวน 42,000.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินค5าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน
๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามหนังสือกรมส5งเสริมการปกครองท>องถิ่น ด5วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
คาจ+างประจํา

จํานวน 180,000.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนให>แก5พนักงานประจําเทศบาลของกองการศึกษา พร>อมเงินปรับปรุง
ประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน ( ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

เงินเพิ่มตางๆ ของคาจ+างประจํา

จํานวน 20,280.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวให>แก5พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร>อมเงิน
ปรับปรุง ประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน 12 เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างพนักงานจ+างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 75,240.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างชั่วคราวให>แก5พนักงานจ>างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของกอง
การศึกษา โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามหนังสือกรม
ส5งเสริมการปกครองท>องถิ่น ด5วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จํานวน 32,760.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวให>แก5พนักงานจ>างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) ทั่วไปของกองการศึกษา พร>อมเงินปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามหนังสือกรมส5งเสริมการปกครองท>องถิ่น ด5วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
คาจ+างพนักงานจ+าง

จํานวน 1,737,360.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างชั่วคราวให>แก5พนักงานจ>างตามภารกิจและพนักงานจ>างทั่วไปของกอง
การศึกษา โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง

จํานวน 644,520.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวให>แก5พนักงานจ>างตามภารกิจและพนักงานจ>างทั่วไปของ
กองการศึกษา พร>อมเงินปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจาก
เงินรายได>)

งบดําเนินการ
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวม
รวม

7,589,320 .-บาท
173,8๐๐.-บาท

จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลให>แก5พนักงานเทศบาลและลูกจ>างประจําของกอง
การศึกษา (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน ๓,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให>แก5พนักงานเทศบาลและลูกจ>างของ
กองการศึกษา (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาเชาบ+าน

จํานวน 64,8๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าเช5าบ>าน / เช5าซื้อบ>าน ของพนักงานเทศบาล (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน 6,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ>างประจําตามระเบียบ
กําหนด (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

คาใช+สอย

รวม

ประเภทรายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ
คาจ+างเหมาการบริการ

3,961,420 .- บาท
จํานวน

5๐,๐๐๐.- บาท

จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างเหมาแรงงานในการทํา ของต5างๆ ของกองการศึกษา หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใช5การประกอบดัดแปลงต5อเติมครุภัณฑOหรือสิ่งก5อสร>างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ

จํานวน

๒๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าธรรมเนียม ค5าลงทะเบียนการฝhกอบรม สัมมนาต5างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน

จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน

จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าซ5อมแซมครุภัณฑOท่ชี ํารุดเสียหาย (วงเงินไม5เกิน 5,000 บาท) เช5น
เครื่องคอมพิวเตอรO ยานพาหนะ หรือซ5อมแซมสิ่งก5อสร>าง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซมศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าซ5อมแซมครุภัณฑOท่ชี ํารุดเสียหายของศูนยOพัฒนาเด็กเล็ก เช5น เครื่องคอมพิวเตอรO
หรือซ5อมแซมสิ่งก5อสร>าง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม 3,871,420.-บาท
คาใช+จายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีทางศาสนา วันสําคัญและประเพณี ของท+องถิ่นตาง ๆ
จํานวน 8,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีทางศาสนา วันสําคัญ และประเพณีท>องถิ่นต5าง ๆ
เช5น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปYยมหาราช วันจักรี วันพระนเรศวรมหาราช เปTนค5าจัดกิจกรรม
/โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ>าอยู5หัวฯ โครงการตามพระราชเสาวณียOของสมเด็จพระนางเจ>าฯพระบรมราชินีนาถ วันคล>าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 101 (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต?

จํานวน 8๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีวันสงกรานตO เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน
ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 99 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จํานวน 8๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ
และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 99 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 104 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

โครงการจัดงานวันคริสต?มาส

จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดงานวันคริสตOมาส เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และ
ค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 100 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม

จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีวันขึ้นปBใหม5 เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน
ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 99 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานประเพณีวันเข+าพรรษา

จํานวน 8๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีวันเข>าพรรษา หล5อเทียน แห5เทียนและ
ถวายเทียนพรรษา เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 99
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคม
อยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานวันเทศบาล

จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีจัดงานวันเทศบาล เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 163 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส
เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

จํานวน 9๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดงานวันเด็กแห5งชาติ เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และ
ค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 99 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

โครงการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนต+านภัยยาเสพติด

จํานวน ๗๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดงานแข5งขันกีฬาประชาชนต>านภัยยาเสพติด เปTนค5าจัดหรือส5ง
นักกีฬาหรือนักกรีฑา และประชาชนเข>าร5วมแข5งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธO ระหว5างองคOกรปกครอง
ส5วนท>องถิ่นระหว5างหน5วยงานเทศบาลและประชาชน เปTนค5าอุปกรณOกีฬาหรือกรีฑา ค5าชุด
นักกีฬา เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 138 (สอดคล>อง
กับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายจัดงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>
จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 99 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ

จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห5งชาติ เช5น ค5าจัดการแข5งขันกีฬา ฯลฯ เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 100 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานวันออกพรรษา

จํานวน 20,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาและโครงการจัดงานวันออกพรรษา เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 100 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานทําบุญสลากภัตต?

จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีโครงการจัดงานทําบุญสลากภัตตO เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 100 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป

จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดการแข5งขันกีฬาเด็กและเยาวชน / ประชาชนทั่วไป / กีฬาชุมชน / กีฬา
แม5บ>าน เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 115 (สอดคล>อง
กับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTน
สุข)
โครงการถนนคนเดิน

จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดิน เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ
และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 81 (สอดคล>อ งกับ ประเด็นยุ ทธศาสตรOในการพัฒนาจั งหวั ด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การสร>างความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรม
สัญจร)

จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการส5งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ
(โครงการธรรมสัญจร) เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า
101 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>าง
สังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของกองการศึกษา

จํานวน 77,670.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา และค5าใช>จ5ายอื่นๆที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 158

(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTน
ธรรมในการให>บริการ)

โครงการประชุมและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการประชุมและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 126 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรO
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTน
ประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการอบรมให+ความรู+แกเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกฎหมายจราจร

จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการอบรมให>ความรู>แก5เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกฎหมายจราจร เปTน
ค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 136 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

5๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายต5างๆ ได>แก5 ค5าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค5าพาหนะ ค5าเช5าที่พัก และค5าใช>จ5าย
อื่นๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เกี่ยวกับเดินทางไปราชการในราชนาจักร และนอกราชอาณาจักร
(ต5างประเทศ) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงค?เพื่อปNองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการรณรงคOเพื่อปXองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อการศึกษาเพื่อต5อต>าน
การใช>สารเสพติดในเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ เปTนค5าใช>สอย
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 137 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
คาจัดงาน ๕ ธันวามหาราช และงานฤดูหนาวประจําป

จํานวน 8๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในจัดงาน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ>าอยู5หัวภูมิพลดุลยเดช
และงานฤดูหนาวประจําปB เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า
103 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การสร>าง
ความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการสงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศ

จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการส5งเสริมการเรียนภาษาต5างประเทศ เช5น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 125 (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการสนับสนุนคาใช+จายการบริหารสถานศึกษา

จํานวน 2,638,750.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ส5งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท>องถิ่น
(ค5าใช>จ5ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค5าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ)
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 127
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคม
อยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดงานวันท+องถิ่นไทย
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในพิธีทางศาสนาในโครงการจัดงานวันท>องถิ่นไทย เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน
ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 164 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และ
เปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญ?ชาวบ+านสูเยาวชน
จํานวน 27,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญOชาวบ>านสู5เยาวชน (อุ>ยสอนหลาน) เปTน
ค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 105 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการจัดทําศูนย?การเรียนรู+สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าจัดซื้อสื่อ / อุปกรณO / หนังสือฝhกทักษะและเสริมประสบการณOการเรียนของเด็ก
ปฐมวัยและอื่นๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 127 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

คาวัสดุ

รวม

๓,454,10๐.-บาท

วัสดุสํานักงาน

จํานวน 89,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุสํานักงาน เช5น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ5ายเอกสาร
สิ่งพิมพOต5างๆ และวัสดุอุปกรณOท่ใี ช>ในสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

๔๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุ/ครุภัณฑOโฆษณาและเผยแพร5 เช5น ค5าฟYลOม เทปบันทึกเสียง กระดาษ
โปสเตอรO พู5กัน สี ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร?

จํานวน

65,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าแผ5นหรือจานบันทึกข>อมูล ตลับผงหมึก แปXนพิมพO เครื่องอ5านและบันทึกข>อมูล
แบบต5างๆ เช5น แบบซีดีรอม ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุกีฬา

จํานวน

๑0๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้ออุปกรณOการกีฬาชนิดต5าง ๆ ในการส5งเสริมการกีฬาในท>องถิ่น จัดซื้อชุด
กีฬาสําหรับนักกีฬา รองเท>านักกีฬา ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน

15,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อเชื้อเพลิงและหล5อลื่นต5างๆ เช5น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
แกxสหุงต>ม ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว

จํานวน

๒๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของเครื่องใช>ต5างๆ เช5น ถ>วย ชาม ช>อน ส>อม แก>วน้ํา จานรองแก>ว
ถ>วยกาแฟ กระติกน้ําร>อน กระติกน้ําแข็ง ผ>าปูโตxะ ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะขนสง

จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของเครื่องใช>ต5าง ๆ เช5น แบตเตอรี่ ยางรถยนตO รถจักรยานยนตO นอต
และสกรู หัวเทียน ไฟเบรก ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟNาและวิทยุ

จํานวน 50,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุ อุปกรณOไฟฟXาและวิทยุ เช5น สายไฟฟXา ปลั๊กไฟฟXา สวิตซOไฟฟXา หลอด
ไฟฟXา อุปกรณOรับ-ส5ง วิทยุสื่อสาร ลําโพง ไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ มิกซO ที่สําหรับใช>ใน
สํานักงานรวมถึงอุปกรณOสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาอาหารเสริม (นม)

จํานวน

๒,๒84,10๐.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให>แก5นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน ๘ โรงเรียน (จํานวน 1,255 คน) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาอาหารเสริม (นม)

จํานวน

๒๙๐,๐๘๐-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให>แก5ศูนยOพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบล
ไชยปราการ (จํานวน 148 คน) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาอาหารเสริม (นม)

จํานวน

465,92๐-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให>แก5โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ (231คน x ๑๓๐
วัน x ๗บาท= 210,210) (๒81 คนx ๑๓๐ วัน x ๗บาท= ๒55,710) (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุกอสร+าง

จํานวน

๓๐,๐๐๐-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อวัสดุก5อสร>างสําหรับซ5อมแซม สิ่งก5อสร>างต5างๆ ในสํานักงานที่ชํารุดให>อยู5
ในสภาพที่ดี เช5น สี กระเบื้อง กxอกน้ํา สายส5งน้ํา ลูกบิดประตู ท5อ PVC อิฐ ดิน ทราย ไม>
ทินเนอรO ปูนซีเมนตO ฯลฯ เปTนต>น (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนให+แกที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

รวม

5,653,000-บาท
รวม

3,343,000-บาท
จํานวน 2๐,๐๐๐ .-บาท

เพื่อจัดงานมหกรรมไม>ดอกไม>ประดับ ครั้งที่ ๓7 เพื่ออุดหนุนการจัดงานไม>ดอกไม>ประดับของ
จังหวัดเชียงใหม5 ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม>ดอกไม>ประดับ ครั้งที่ ๓7 พ.ศ. ๒๕๕6 (ตั้ง
จ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 102
(ได>รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครอง
ส5วนท>องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปTนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)

อุดหนุนให+แกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ

จํานวน 1๐,๐๐๐ .-บาท

เพื่อจัดงานมหกรรมไม>ดอกไม>ประดับ ครั้งที่ ๓7 เพื่ออุดหนุนการจัดงานไม>ดอกไม>ประดับของ
จังหวัดเชียงใหม5และอําเภอไชยปราการ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม>ดอกไม>ประดับ ครั้งที่
๓7 พ.ศ. ๒๕๕6 (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 102 (ได>รบั ความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม
2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 3 ดํารง
ความเปTนฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)
อุดหนุนให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ

จํานวน ๒๐,๐๐๐ .-บาท

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยู5หัวฯ เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยู5หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕5 ของ
อําเภอไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 102 (ได>รบั ความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม
2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การ
สร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ

จํานวน ๕,๐๐๐ .-บาท

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ>า พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายใน
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ>าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๖ ของอําเภอไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 102 (ได>รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24
กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่
2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุน ให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ

จํานวน ๑๐,๐๐๐ .-บาท

เพื่อจัดงานรดน้ําดําหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานตO เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมร5วมงาน
ประเพณีรดน้ําดําหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานตO ของอําเภอไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 102 (ได>รับความ
เห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ

จํานวน ๑๐,๐๐๐ .-บาท

เพื่อออกร>านงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม5 เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมการ
ออกร>านงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม5ของอําเภอไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 79 (ได>รับความเห็นชอบ จาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 1 การสร>างความมั่งคั่งอย5างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)
อุดหนุนให+แกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ

จํานวน ๕,๐๐๐ .-บาท

งานวันปYยมหาราช เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมและส5วนที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 103 (ได>รับความ
เห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วนท>องถิ่น
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านปงตํา (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 202,800.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ>านปงตํา จํานวนนักเรียน 78
คน (78X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุนให+แกโรงเรียนวัดอรัญญวาสี (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 208,000.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญวาสี จํานวนนักเรียน
80 คน (80X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรO
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านห+วยบง (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 182,000.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ>านห>วยบง จํานวนนักเรียน 70
คน (70X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนวัดบ+านทา (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 397,800.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ>านท5า จํานวนนักเรียน 153
คน (153X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านแมขิ (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 234,000.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ>านแม5ขิ จํานวนนักเรียน 90
คน (90X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 808,600.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จํานวนนักเรียน
311 คน (311X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรO
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านอาย (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 657,800.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ>านอ5าย จํานวนนักเรียน 253
คน (253X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านห+วยไผ (ค5าอาหารกลางวัน)

จํานวน 572,000.- บาท

เพื่อเปTนค5าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ>านห>วยไผ5 จํานวนนักเรียน 220
คน (220X13X200) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 123 (อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปRนสาธารณประโยชน?
อุดหนุน ให+แกวัดปงตํา หมูที่ ๑ ต.ปงตํา

รวม 2,310,000-บาท
เปRนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดมหิงสาวาส หมูที่ 3 ต.ปงตํา

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดอรัญญวาสี หมูที่ 4 ต.ปงตํา

เปRนเงิน 15๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุน ให+แกวัดมวงคํา หมูที่ 6 ต.ปงตํา

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดพระวิสุทธิวงศ? หมูที่ 7 ต.ปงตํา

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดทุงยาวหมูที่ 8 ต.ปงตํา

เปRนเงิน 150,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดเดนสามัคคี หมูที่ ๑ ต.หนองบัว

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดสุกาวาส หมูที่ ๑ ต.ศรีดงเย็น

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106(ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุน ให+แกวัดอินทาราม หมูที่ 4 ต.ศรีดงเย็น

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดสันต+นเปา(บ+านอาย) หมูที่ 5 ต.ศรีดงเย็น

เปRนเงิน 3๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่
ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดทรายขาว หมูที่ 7 ต.ศรีดงเย็น

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่
ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดเชียงหมั้น หมูที่ ๑5 ต.ศรีดงเย็น

เปRนเงิน 1๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดหนองเทียนคํา หมูที่ ๑6 ต.ศรีดงเย็น

เปRนเงิน 6๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบูรณปฏิสังขรณOศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส5งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัด
เปTนศูนยOกลางการพัฒนา(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB(พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 106 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่
ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุนให+แกวัดปงตํา หมูที่ 1 ต.ปงตํา

จํานวน

1๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปT นค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และอนุ รัก ษOวัฒนธรรม
ท>องถิ่น ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร5 และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน> า 101 (ผู> ว5 า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม5 วิ นิ จ ฉั ย ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด
เชียงใหม5 ที่ ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดสุปiฎนาราม หมูที่ 2 ต.ปงตํา

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปT นค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และอนุ รัก ษOวัฒนธรรม
ท>องถิ่น ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร5 และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 101

(ผู>ว5าราชการจั งหวั ด เชีย งใหม5 วินิจฉัย ตามหนั งสือ จังหวั ด

เชียงใหม5 ที่ ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดอรัญญวาสี หมูที่ 4 ต.ปงตํา

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 101 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่ ชม
0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดทุงยาว หมูที่ 8 ต.ปงตํา

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปT นค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และอนุ รัก ษOวัฒนธรรม
ท>องถิ่น ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร5 และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 101 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุนให+แกวัดเดนสามัคคี หมูที่ 1 ต.หนองบัว

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕
8) หน>า 101 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดศรีอุทุมพร หมูที่ 2 ต.ศรีดงเย็น

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 101 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดอินทาราม หมูที่ 4 ต.ศรีดงเย็น

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 101 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่ ชม
0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดสันต+นเปา (บ+านอาย) หมูที่ 5 ต.ศรีดงเย็น

จํานวน

1๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 101 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่ ชม
0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุนให+แกวัดทรายขาว หมูที่ 7 ต.ศรีดงเย็น

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 101 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่
ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดเชียงหมั้น หมูที่ 15 ต.ศรีดงเย็น

จํานวน

5,๐๐๐.-บาท

เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการอบรมเสริมสร>างคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษOวัฒนธรรมท>องถิ่น
ค5าอาหารและเครื่องดื่ม ค5าจ>างเหมาและบริการ ค5าวัสดุสํานักงาน ค5าวัสดุโฆษณาและเผยแพร5
และอื่นที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 101 (ไม5เกินร>อยละ 3) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดปงตํา หมูที่ 1 ต.ปงตํา

จํานวน

๓๐,๐๐๐.-บาท

เพื่ออบรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (วันแม5แห5งชาติ) เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ เพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
ความรู>ให>แก5นักเรียนในการศึกษาหาความรูโ> ดยใช>สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนค5าใช>จ5ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า 101 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม5 ที่ ชม
0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดปPาไม+แดง (พระเจ+าพรหมมหาราช) หมูที่ 9 ต.หนองบัว
จํานวน

๑๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อบวชสามเณรภาคฤดูร>อน เปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร>อนให>กับ
เด็กและเยาวชนในช5วงปYดภาคเรียน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 98 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม5 ที่ ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

อุดหนุนให+แกวัดพระวิสุทธิวงศ? หมูที่ 7 ต.ปงตํา

จํานวน

1๐,๐๐๐.-บาท

เพื่ออบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนบ>านห>วยบงเพื่อเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเสริมความรู>ให>แก5นักเรียนในการศึกษาหาความรู>โดยใช>สื่อเทคโนโลยี ตลอดจน
ค5าใช>จ5ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 101 (ผู>ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม5 ที่ ชม 0037.3/30777 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

****************************

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝPายประจํา)

รวม 12,180,000 .-บาท
รวม 6,822,000.-บาท
จํานวน 6,822,000.-บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,408,940.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนให>แก5พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม พร>อมเงิน
ปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได> )
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จํานวน ๒๐,52๐.-บาท
เพื่ อ จ5 า ยเปT น เงิ น เพิ่ ม ค5 า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานเทศบาล ของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล>อม โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างลูกจ+างประจํา
จํานวน 690,600.-บาท
เพื่อ จ5ายเปT นเงินเดือนให>แก5ลู กจ>างประจํ า ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล>อ ม พร>อ มทั้งเงิน
ปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได> )
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ+าง
จํานวน 67,560.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของลูกจ>างประจํา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม
โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน ๒,775,300.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างชั่วคราวให>แก5พนัก งานจ>างตามภารกิจ และพนักงานจ>างทั่ว ไป ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได> )
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ+าง
จํานวน 1,750,080.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ>างตามภารกิจและพนักงานจ>างทั่วไป ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 109,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินค5าตอบแทนรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๗ และตําแหน5งผู>บริหารที่ได>รับ
เงินประจําตําแหน5งตามกฎหมาย ว5าด>วยเงินประจําตําแหน5งและมีสิทธิได>รับค5าตอบแทนเปTนราย
เดือน โดยคํานวณตั้งไว>ไม5เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม 4,496,0๐๐.-บาท
รวม ๒๙2,๐๐๐.- บาท

คาตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเปRนประโยชน?แกเทศบาล
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินค5าตอบแทน แพทยO พยาบาลและเจ>าหน>าที่ในการช5วยเหลือการปฏิบัติงานด>าน
สาธารณสุข (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให>แก5พนักงานเทศบาลและลูกจ>าง (ตั้ง
จ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลให>แก5พนักงานเทศบาล และลูกจ>างประจํา ของกอง
สาธารณสุข ฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 7๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือการศึกษาบุตรให>แก5พนักงานเทศบาลและลูกจ>างประจํา (ตั้งจ5ายจาก
เงินรายได> )
คาเชาบ+าน
จํานวน 42,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าเช5าบ>านให>แก5พนักงานเทศบาล (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาใช+สอย
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

รวม 2,379,0๐๐.-บาท
จํานวน 29๐,๐๐๐.-บาท

คาจ+างเหมาการบริการ
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างเหมาแรงงานในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข หรือทําสิ่งของต5างๆของ
กองสาธารณสุข เปTนค5าจ>างเหมาพ5นหมอกควัน ค5าขุดลอกร5องระบายน้ํา เปTนต>น (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัด
ในด>านการส5งเสริมการท5องเที่ยว
คาจ+างเหมากําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน 25๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างเหมาการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ระยะเวลา ๑ ปB
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบ
ยุทธศาสตรOจังหวัดในด>านการส5งเสริมการท5องเที่ยว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 94 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่
3 ดํารงความเปTนฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 1,989,0๐๐.-บาท

โครงการให+สุขศึกษาประชาสัมพันธ?แกประชาชน
จํานวน ๑0,0๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายเปTนค5าใช>จ5ายตามโครงการการให>สุขศึกษาประชาสัมพันธO (อุบัติเหตุ เอดสO วัณโรค
ไข>เลือดออก) โดยเน>นปลูกฝ]งจิตสํานึกและความรู>/เข>าใจแก5ประชาชน (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน
(ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 108 (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการอบรมฟjkนฟูวิชาการ / ชมรม อสม.
จํานวน 15,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายในการดําเนินการ ตามโครงการอบรมฟefนฟูวิชาการ ชมรม อสม. ในเขตเทศบาล ฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบ
ยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า 107 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2
การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 87,000.-บาท
เพื่อใช>จ5ายในการดําเนินการรณรงคO คัดแยกขยะในครัวเรือน การต5อตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน
การทําปุ•ยหมักชีวภาพ การทําน้ําหมักจุลินทรียO การบริหารจัดการด>านการกําจัดขยะมูลฝอย
เปTนค5าใช>สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุ และค5าใช>จ5ายอื่นๆที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (การ
ท5องเที่ยว) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 94 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปTนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)
โครงการปNองกันและควบคุมไข+เลือดออกและโรคติดตอในพื้นที่
จํานวน 15๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายในการดําเนินการตามโครงการปXองกันและควบคุมไข>เลือดออกและโรคติดต5อในพื้นที่
เช5น วัณโรค,ไข>หวัดนก และอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO )
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 110 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)

โครงการฉีดวัคซีนปNองกันโรคพิษสุนัขบ+า และฉีดยาคุมกําเนิดแกสุนัข/แมว และอบรมอาสาสมัครปศุสัตว?
จํานวน ๙๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อใช>จ5ายในการดําเนินการตามโครงการฉีดวัคซีนปXองกันโรคพิษสุนัขบ>า และฉีดยาคุมกําเนิด
แก5สุนัข / แมว ในเขตเทศบาล และค5าใช>จ5ายโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวO จ5ายเปTนค5าใช>
สอย ค5าตอบแทน ค5าวัสดุฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 115 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการอบรมผู+ประกอบการและกลุมเสี่ยง
จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายเปTนค5าในการอบรมฟefนฟู ผู>ประกอบการร>านอาหาร ค5าอาหาร ค5าตอบแทนวิทยากร
ค5าวัสดุ / อุปกรณO และค5าใช>จ5ายอื่นที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 112 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรO
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในการรักษาความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล+อม และ
งานโรงฆาสัตว?
จํานวน 675,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในการปฏิบัติงานโรงฆ5าสัตวO (ตั้งจ5ายจาก
เงินรายได> จํานวน 249,220.- บาท ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 425,780.บาท) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน
(ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 150 (สอดคล>อง
กับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ
ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
จํานวน 15๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>เปTนจ5ายในการดําเนินการออกหน5วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให>บริการประชาชนทางด>าน
สาธารณสุขและงานบริการอื่นๆของเทศบาลให>แก5ประชาชนให>ประชาชนเข>าถึงบริการด>าน
สาธารณสุข และเปTน ค5าอาหาร ค5าตอบแทน ค5าวัสดุการแพทยO / อุปกรณO และค5าใช>จ5ายอื่นที่
เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>อง
กับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 107 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็น
ที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)

โครงการปฏิบัติการตอสู+เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 20๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายเปTนค5าในการดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติการต5อสู>เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบล
ไชยปราการ เปTน ค5าอาหาร ค5าตอบแทนวิทยากร ค5าวัสดุ/อุปกรณO และค5าใช>จ5ายอื่นที่เกี่ยวข>อง
ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบ
ยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8)
หน>า 138 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4
การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการเฝNาระวัง มลพิษทางอากาศ/สิ่งแวดล+อม และอบรมฟjkนฟูวิชาการอาสาสมัครพิทักษ?สิ่งแวดล+อม

จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายเปTนค5าในการสนับสนุนการปฏิบัติการเฝXาระวังมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล>อม และ
อบรมอาสาสมัครพิทักษOสิ่งแวดล>อม เปTน ค5าใช>สอย ค5าตอบ ค5าวัสดุ/อุปกรณO ค5าใช>จ5ายอื่นที่
เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>อง
กับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 85 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 3
ดํารงความเปTนฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)
โครงการศูนย?ฟjkนฟูสุขภาพผู+ปPวยโรค อัมพฤกษ? อัมพาต และกายภาพบําบัด เทศบาลตําบลไชยปราการ

จํานวน 422,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายเปTนค5าดําเนินงานโครงการศูนยOฟfนe ฟูสุขภาพผู>ปbวยโรค อัมพฤกษO อัมพาต และ
กายภาพบําบัด เทศบาลตําบลไชยปราการเพื่อให>บริการด>านฟefนฟูรักษาพยาบาล/ปฐมพยาบาล
ดูแลสุขภาพ แก5พนักงานและประชาชนผู>มารับบริการ และเปTนสถานที่ในการสร>างเสริมสุขภาพ
ให>ประชาชนเข>าถึงบริการด>านสาธารณสุข และเปTน ค5าใช>จ5ายในการดําเนินงานตามโครงการเปTน
ค5าตอบแทน ค5าวัสดุการแพทยO / อุปกรณO และค5าใช>จ5ายอื่นที่เกี่ยวข>องฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัด
ด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 117
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคม
อยู5เย็นเปTนสุข)

โครงการสงเคราะห?ครอบครัวผู+ประสบความเดือดร+อน ผู+มีรายได+น+อย และผู+ไร+ที่พึ่ง
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใช>จ5ายในการดําเนินการช5วยเหลือครอบครัวผู>ประสบความเดือดร>อน มีรายได>น>อย และผู>ไร>
ที่พึ่ง ตามหลักเกณฑOการตั้งงบประมาณช5วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน>าที่ อบจ. เทศบาล
อบต. ปB ๒๕๔๓ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>
สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.
๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 109 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข)
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 40,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค5าพาหนะ ค5าเช5าที่พัก ค5าธรรมเนียม ค5าลงทะเบียน
การศึกษา/อบรม/สัมมนา ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม ๑0๐,๐๐๐.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาหรือซ5อมแซมทรัพยOสิน เพื่อให>สามารถใช>งานได>ตามปกติ เปTนค5า
ซ5อมแซมทรัพยOสินครุภัณฑOต5างๆ และค5าบํารุงรักษาทรัพยOสินครุภัณฑO (วงเงินไม5เกิน ๕,๐๐๐
บาท) เช5น ยานพาหนะขนส5ง เครื่องพ5นหมอกควัน เครื่องตัดหญ>า เครื่องคอมพิวเตอรO
เครื่องลวกป]‚นขนสุกร เครื่องซxอตให>สลบด>วยไฟฟXา เครื่องป]‚นไฟฟXาฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
คาวัสดุ

รวม ๑,375,๐๐๐.-บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 9๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุสํานักงาน เช5น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิป กาว สิ่งพิมพOต5างๆ
ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน ๗๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของเครื่องใช>ต5างๆ เช5น ถุงขยะ ไม>กวาด ถังขยะ ถุงเย็น มีดโกน เกลือปbน
มีด ถุงขยะ ตะกร>า ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะขนสง
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของเครื่องใช>ต5าง ๆ เช5น แบตเตอรี่ ยางรถยนตO รถจักรยานยนตO นxอตและ
สกรู หัวเทียนไฟเบรค ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 9๐5,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อเชื้อเพลิงและน้ํามันหล5อลื่นต5างๆ เช5น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
แกxสหุงต>มฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของเครื่องใช>ต5าง ๆ เช5น รองเท>า ถุงมือ หมวก ที่ปYดปาก/จมูก หมวก
โรงงาน ผ>าปYดจมูก รองเท>า เสื้อกันเปefอน เสื้อคลุม ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุ / ครุภัณฑOโฆษณาและเผยแพร5 เช5น กระดาษเขียนโปสเตอรO พู5กันและ สี
ฟYลOม รูปที่ล>างอัดขยาย ไม>อัดและอื่นๆที่เกี่ยวข>อง (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร?
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าแผ5นหรือจานบันทึกข>อมูล เทปบันทึกข>อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต5อเนื่อง
แปXนพิมพO เครื่องอ5านและบันทึกข>อมูลแบบต5างๆ เช5น แบบซีดีรอม ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
วัสดุกอสร+าง
จํานวน 4๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดซื้อ ไม>ต5างๆ ชะแลง ค>อน คีม ท5อน้ําและอุปกรณOประปา ปูนซีเมนตO ทราย สี
อิฐ กระเบื้อง ฯลฯ สําหรับปรับปรุงซ5อมแซมอาคารสํานักงาน ,โรงฆ5าสัตวO บริเวณโดยรอบๆ และ
อื่นๆ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟNาและวิทยุ
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุ อุปกรณOไฟฟXาและวิทยุ เช5น สายไฟฟXา ปลั๊กไฟฟXา สวิตซOไฟฟXา หลอดไฟฟXา
ฟYวสO เบรกเกอรO ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ สําหรับสํานักงานและโรงฆ5าสัตวO (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
วัสดุการเกษตร
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุ อุปกรณOการเกษตร เช5น สารเคมีปXองกันและกําจัดวัชพืช จอบ คราด ผ>าใบ
หรือผ>าพลาสติก และค5าวัสดุในการจัดทําปุ•ยหมัก เช5น มูลสัตวO (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย?
จํานวน 6๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของเครื่องใช>ต5างๆ เช5น วัสดุและอุปกรณOการแพทยO ยา เวชภัณฑO น้ํายา
กําจัดกลิ่น น้ํายาฆ5าแมลงวัน วัคซีน ไซริงคO เข็มฉีดยา ยาคุมกําเนิดสุนัข แมว ทรายอะเบท
และเปTนค5าใช>จ5ายในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ เช5น หัวเชื้อจุลินทรียOสูตร ๑,๓
กากน้ําตาล และค5าใช>จ5ายในการจัดทําน้ํายาเอนกประสงคO เช5น น้ํายา N ๗๐ น้ํายาขจัดไขมัน
หัวน้ําหอม ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาสาธารณูปโภค

รวม 4๕๐,๐๐๐.- บาท

คาไฟฟNา
จํานวน ๒5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5ากระแสไฟฟXา อาคารโรงฆ5าสัตวO ของสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้ง
จ5ายจากเงินรายได>)
คาน้ําประปา
จํานวน 20๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าน้ําประปาสําหรับอาคารโรงฆ5าสัตวOของสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้ง
จ5ายจากเงินรายได>)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม ๒๓0,๐๐๐ .- บาท
รวม ๒๓0,๐๐๐ .-บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปRนสาธารณประโยชน?

รวม ๒00,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุนให+แก กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ+านในเขตเทศบาล จํานวน ๒๐ หมูบ+าน /
จํานวน ๒0๐,๐๐๐.-บาท
ชุมชน

เพื่อใช>ในโครงการพัฒนาการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมู5บ>าน ที่ได>ดําเนินการใน
กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน/หมู5บ>าน เขตรับผิดชอบ เพื่อให>บริการแก5ประชาชน
เช5น ค5าวัสดุ/อุปกรณOสํานักงาน/การแพทยO ค5าตอบแทนใช>สอย การอบรม ฯลฯ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรO
จังหวัดด>าน (ทรัพยากรมนุษยO) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 110
(อุดหนุนตามภารกิจถ5ายโอน) (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5
ประเด็นที่ 2 การสร>างสังคมอยู5เย็นเปTนสุข) โดยอุดหนุนดังนี้
1. บ>านปงตํา ม.1 ต.ปงตํา ตามโครงการ อสม.บ>านปงตําร5วมใจต>านภัยโรคไม5ติดต5อ
จํานวน 10,000.- บาท
2. บ>านท5า ม.2 ต. ปงตํา ตามโครงการ การมีส5วนร5วมของชุมชนเพื่อปXองกันโรคไม5ติดต5อเรื้อรัง
จํานวน 10,000.- บาท
3. บ>านปางควาย ม.3 ต.ปงตํา ตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัย
ไข>เลือดออก
จํานวน 10,000.- บาท
4. บ>านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตํา ตามโครงการจัดการสุขภาพหมู5บ>านต>นแบบ
จํานวน 10,000.- บาท

5. บ>านปbารวก ม.5 ต.ปงตํา ตามโครงการ อสม.ร5วมใจพิชิตโรคไข>เลือดออก
จํานวน 10,000.- บาท
6. บ>านห>วยม5วง ม.6 ต.ปงตํา ตามโครงการหมู5บ>านจัดการโรคไม5ติดต5อเรื้อรัง
จํานวน 10,000.- บาท
7. บ>านห>วยบง ม.7 ต.ปงตํา ตามโครงการหมู5บ>านจัดการไอโอดีน
จํานวน 10,000.- บาท
8. บ>านทุ5งยาว ม.8 ต.ปงตํา ตามโครงการ หมู5บ>านใส5ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.
จํานวน 10,000.- บาท
9. บ>านเด5น ม.1 ต.หนองบัว ตามโครงการชุมชนบ>านเด5นร5วมใจ ปXองกันภัยไข>เลือดออก
ปB 2556
จํานวน 10,000.- บาท
10. บ>านห>วยไผ5 ม.2 ต.หนองบัว ตามโครงการส5งเสริมสุขภาพคนในชุมชนบ>านห>วยไผ5ให>ลดเสี่ยง
ด>วยโรคไม5ติดต5อเรื้อรัง
จํานวน 10,000.- บาท
11. บ>านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ตามโครงการควบคุมปXองกันโรคไข>เลือดออกในชุมชนโดยใช>
เทียนตะไคร>หอมไล5ยุงลาย
จํานวน 10,000.- บาท
12. บ>านแม5ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการส5งเสริมศักยภาพและการทํางานในชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนําสุขภาพภาคประชาชนโดนเน>นการมีส5วนร5วมจากคนใน
ชุมชน บ>านแม5ขิ
จํานวน 10,000.- บาท
13. บ>านแม5ขิหล5ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนําส5งเสริมสุขภาพบ>านแม5ขิหล5ายฝาง
จํานวน 10,000.- บาท
14. บ>านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานคัดกรองมะเร็งเต>านม และมะเร็งปากมดลูก บ>านศรีดงเย็น
จํานวน 10,000.- บาท
15. บ>านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการรณรงคOส5งเสริมการบริโภคสารไอโอดี
จํานวน 10,000.- บาท
16. บ>านอ5าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม./ศูนยOสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนและสร>างเสริมสุขภาพชุมชนบ>านอ5ายในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม5
จํานวน 10,000.- บาท
17. บ>านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการพัฒนากิจกรรมการปXองกันโรคติดต5อและโรค
ไม5ติดต5อในหมู5บ>าน
จํานวน 10,000.- บาท
18. บ>านดงปbาสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการแก>ไขป]ญหาและควบคุมโรคติดต5อในชุมชน
บ>านดงปbาสัก
จํานวน 10,000.- บาท

19. บ>านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณOทางการแพทยO,
เวชภัณฑOและปรับฐานข>อมูลในศูนยOสาธารณสุขมูลฐานในหมู5บ>านให>เปTนป]จจุบัน
จํานวน 10,000.- บาท
20. บ>านด>ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเผ>าระวังสุขภาพจิตใน
ชุมชนบ>านด>ง
จํานวน 10,000.- บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม ๓0,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอไชยปราการ ตามโครงการศูนย?ปฏิบัติการตอสู+เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอไชยปราการ (ศตส.)
จํานวน ๓0,๐๐๐.- บาท
เพื่อใช>ในโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนยOประสานงานปXองกันและแก>ไขป]ญหายาเสพติด
อําเภอไชยปราการ ที่ใช>แก>ไขป]ญหายาเสพติดในชุมชนและดําเนินการตามภารกิจการปXองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)และได>สอดคล>องกับกรอบยุทธศาสตรOจังหวัดด>านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร>อย ปรากฏในแผนสามปB (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 138 (ได>รับ
ความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให>แก5องคOกรปกครองส5วน
ท>องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ?

รวม 632,000.- บาท
รวม 260,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?

รวม 260,000.- บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?

จํานวน 26๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑO เพื่อให>สามารถใช>งานได>ตามปกติ เปTนค5า
ซ5อมแซมทรัพยOสินครุภัณฑOต5างๆ และค5าบํารุงรักษาทรัพยOสินครุภัณฑO ที่มีวงเงินเกินกว5า
๕,๐๐๐.-บาท เช5น ยานพาหนะขนส5ง เครื่องพ5นหมอกควัน เครื่องตัดหญ>า เครื่องคอมพิวเตอรO
เครื่องลวกป]‚นขนสุกร เครื่องช็อตให>สลบด>วยไฟฟXา เครื่องป]‚นไฟฟXา และอื่นๆ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

คาที่ดินและสิ่งกอสร+าง

รวม

รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร+าง

372,000.- บาท

จํานวน 372,000.-บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าปรับปรุงอาคารโรงฆ5าสัตวO งานปรับปรุงพื้น ขัดปรับแต5งพื้นเดิม 217 ตร.ม. ทํา
ผิวพื้น Polyurethene Concrete 217 ตร.ม. งานทาสี ทําความสะอาดผิวก5อนทาสีนํา้ พลาสติก
460 ตร.ม. ทําความสะอาดผิวก5อนทาสีนํ้ามัน 250 ตร.ม. สีน้ําพลาสติกภายนอก 460 ตร.ม.
สีน้ํามัน 250 ตร.ม. (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

*******************************

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

รวม 9,701,000 .- บาท
รวม 3,442,410 .- บาท

เงินเดือน (ฝPายประจํา)

รวม 3,442,410.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 732,17๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเดือนให>แก5พนักงานเทศบาล พร>อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
10,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน ๑,837,080.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างชั่วคราวให>แก5พนักงานจ>างของกองช5าง โดยแบ5งเปTนพนักงานจ>างตามภารกิจ
และพนักงานจ>างทั่วไป (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 863,160.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินเพิ่มค5าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ>างตามภารกิจและพนักงานจ>างทั่วไป
(ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
งบดําเนินการ

รวม 4,308,๔๐๐.-

บาท

คาตอบแทน

รวม

บาท

๑๘๖,๔๐๐.-

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให>แก5พนักงานเทศบาลและลูกจ>าง
(ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือค5ารักษาพยาบาลให>แก5พนักงานเทศบาล (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินคาเชาบ+าน
จํานวน ๑๐๑,๔๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินค5าเช5าบ>านให>แก5พนักงานเทศบาล (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนเงินช5วยเหลือการศึกษาบุตรให>แก5พนักงานเทศบาลและลูกจ>าง (ตั้งจ5ายจากเงิน
รายได>)

คาใช+สอย

รวม

ประเภทรายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

516,000.จํานวน

บาท

๑๒๐,๐๐๐.- บาท

คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจ>างเหมาแรงงาน, เครื่องจักรในการทําสิ่งของต5าง ๆ ค5าจ>างเหมาบริการ เช5น
จ>างเหมารถเทเลอรOขนย>ายรถขุดตีนตะขาบ จ>างเหมาประชากรผู>มีรายได>น>อยตามนโยบายของ
รัฐบาลในการจัดทํากิจกรรมต5าง ๆ ให>เทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
จํานวน
๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าธรรมเนียม ค5าลงทะเบียนการฝhกอบรม สัมมนาต5าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สิน

จํานวน

200,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย?สิน
จํานวน 200,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซ5อมแซมครุภัณฑOท่ชี ํารุดเสียหาย (วงเงินไม5เกิน 5,000 บาท) เช5น รถขุดไฮ
ดรอลิคแบบล>อยาง รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุก ๖ ล>อ รถกระเช>าไฟฟXา รถอีแต‰น
รถจักรยานยนตO เครื่องตัดหญ>า เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน 196,000.- บาท
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5าย ดังนี้ เพื่อเปTนค5าพาหนะ ค5าเช5าที่พัก ค5าธรรมเนียมต5าง ๆ ฯลฯ (ตั้ง
จ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองชาง
จํานวน 86,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของ
กองช5าง ค5าใช>จ5ายอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ.๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 149 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่
5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)

โครงการซอมแซมฝายต+นน้ําลําธาร (Check Dam)
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซ5อมแซมฝายต>นน้ําลําธาร ( Check Dam) ภายในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 92
(สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปTน
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)
โครงการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลไชยปราการ

จํานวน

30,000.- บาท

เพื่อจ5ายเปTนค5าวางและจัดทําผังเมือชุมชนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 36 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความโปร5งใส
เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
โครงการ “ท+องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ?พ้ืนที่สีเขียว”
จํานวน ๓๐,๐๐๐ .- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าจัดทําโครงการ “ท>องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษOพื้นที่สีเขียว” เปTนค5าจัดซื้อ ต>นไม>
พันธOไม> ปุ•ย ดิน อุปกรณOต5าง ๆ ฯลฯ ในการดําเนินการตามโครงการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) หน>า 91 (สอดคล>องกับประเด็น
ยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปTนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล>อม และพลังงานสะอาด)
คาวัสดุ

รวม

๓,566,000-

บาท

คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุสํานักงาน เช5น กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุไฟฟNาและวิทยุ
จํานวน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าหลอดไฟฟXา บาลาทสO สายไฟฟXา โคมไฟฟXา ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุกอสร+าง
จํานวน
๑,546,000.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว5านไฟฟXา เลื่อย ไขควง ท5อระบายน้ํา เพื่อ
ซ5อมแซม ฝายแม>วในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าฟYลOม กระดาษโปสเตอรO สี พู5กัน ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุคอมพิวเตอร?
จํานวน
๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าตลับผงหมึก แผ5นหรือจานบันทึกข>อมูล ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุอุปกรณOต5างๆ เช5น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม5แรง หัวเทียนไขควง
กระจกมองข>างรถกุญแจ หม>อน้ําสําหรับรถยนตO และอุปกรณOอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง ฯลฯ (ตั้งจ5าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน
๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าสิ่งของเครื่องใช>ต5าง ๆ เช5น แปรง ไม>กวาด เข5ง กระสอบ มีด และอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุวิทยาศาสตร?การแพทย?
จํานวน
๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าวัสดุวิทยาศาสตรOการแพทยO เช5น ค5าสารส>ม คลอรีน สารกรองน้ํา และอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าซื้อสิ่งของต5าง ๆ เช5น หมวก รองเท>าบูxท เสื้อกันฝน ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
วัสดุการเกษตร
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าใช>จ5ายวัสดุการเกษตร เช5น ค5าพันธุไO ม> ค5าปุ•ยเคมี ค5ายาฆ5าแมลง ค5ายาฆ5า
หญ>า หน>ากากปXองกันแกxสพิษ ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาสาธารณูปโภค

รวม

๔๐,๐๐๐.-

บาท

คาไฟฟNา
จํานวน
๔๐,๐๐๐.บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5ากระแสไฟฟXาหอกระจายเสียง , อาคารชุมชน , ลานกีฬาต>านยาเสพติด ,
สวนสาธารณะ และไฟฟXาสาธารณะที่เกินสิทธิ์ในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินรายได>)

งบลงทุน

รวม 1,950,190 .- บาท

คาครุภัณฑ?

จํานวน

419,๐๐๐.- บาท

ประเภท ครุภัณฑ?การเกษตร

จํานวน

69,๐๐๐.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 3 แรงม+า

จํานวน 32,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 3 แรงม>า จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑOประกอบด>วย มีความเร็วรอบของมอเตอรOไฟฟXา 2,700 – 3,000
รอบ/นาที (RPM) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 155 (ครุภัณฑOดังกล5าวเปTนครุภัณฑOนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑO แต5มี
ความจําเปTนต>องใช>ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให>บริการประชาชนซึ่งสามารถ
จัดหาได>ตามราคาท>องตลาด และจะดําเนินการด>วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑO โดยได>กําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ร>าน) (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความ
โปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 5 แรงม+า

จํานวน 37,๐๐๐.- บาท

เพื่อเปTนค5าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 5 แรงม>า จํานวน 1เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑOประกอบด>วย มีความเร็วรอบของมอเตอรOไฟฟXา 2,700 – 3,000
รอบ/นาที (RPM) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๕6๒๕๕8) หน>า 155 (ครุภัณฑOดังกล5าวเปTนครุภัณฑOนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑO แต5มี
ความจําเปTนต>องใช>ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให>บริการประชาชนซึ่งสามารถ
จัดหาได>ตามราคาท>องตลาด และจะดําเนินการด>วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑO โดยได>กําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ร>าน) (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 5 การสร>างประสิทธิภาพ ความ
โปร5งใส เปTนประชาธิปไตย และเปTนธรรมในการให>บริการ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
จํานวน 350,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนค5าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑO (ซึ่งเปTนรายจ5ายเพื่อให>สามารถใช>งานได>
ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว5า ๕,๐๐๐.- บาท) (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวน 1,531,190.- บาท

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จํานวน 1,431,190.- บาท

ประเภท ถนน

จํานวน 351,400.- บาท

1. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ หมูที่8 ตําบลปงตํา บริเวณถนนสายปงตํา
– ทุงยาว ตอจากถนนคอนกรีตเดิม

จํานวน 214,900.- บาท

เพื่อก5อสร>างถนนคอนกรีตเสริมไม>ไผ5 หมู5ท่ี 8 ตําบลปงตํา บริเวณถนนสายปงตํา – ทุ5งยาว ต5อ
จากถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว>าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม5น>อยกว5า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB พ.ศ. 2556-2558 หน>า 51 (สอดคล>องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
2. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ หมูที่ 7 ตําบลศรีดงเย็น บริเวณ
บ+านเลขที่ 110-128

จํานวน 136,500.- บาท

เพื่อก5อสร>างถนนคอนกรีตเสริมไม>ไผ5 หมู5ท่ี 7 ตําบลศรีดงเย็น บริเวณบ>านเลขที่ 110-128
ขนาดกว>าง 4. 00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือพื้นที่ไม5น>อยกว5า 280.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปB พ.ศ. 2556-2558 หน>า 64 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน)
ประเภท ระบายน้ํา

จํานวน 921,200.- บาท

1. โครงการกอสร+ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ที่ 3 ตํ า บลปงตํ า บริ เ วณ
บ+านเลขที่ 50 – 62

จํานวน 204,700.- บาท

เพื่อก5อสร>างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ท่ี 3 ตําบลปงตํา บริเวณบ>านเลขที่ 50 – 62
ขนาดกว>าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร แบบมีฝาปYด ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
พ.ศ. 2556-2558 หน>า 44 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

2. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลปงตํา บริเวณ
โบสถ?บ+านห+วยบง

จํานวน 215,600.- บาท

เพื่อก5อสร>างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ท่ี 7 ตําบลปงตํา บริเวณโบสถOบ>านห>วยบง
ขนาดกว>าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร แบบมีฝาปYด ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
พ.ศ. 2556-2558 หน>า 49 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
3. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลศรีดงเย็น บริเวณ
บ+านเลขที่ 53 – 54

จํานวน 77,000.- บาท

เพื่อก5อสร>างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ท่ี 7 ตําบลศรีดงเย็น บริเวณบ>านเลขที่ 53 –
54 ขนาดกว>าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 43.00 เมตร แบบมีฝาปYด ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
พ.ศ. 2556-2558 หน>า 64 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
4. โครงการกอสร+ า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ที่ 9 ตํ า บลศรี ด งเย็ น
บริเวณบ+านเลขที่ 368 – 166

จํานวน 212,300.- บาท

เพื่อก5อสร>างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ท่ี 9 ตําบลศรีดงเย็น บริเวณบ>านเลขที่
368 – 166 ขนาดกว>าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร แบบมีฝาปYด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปB พ.ศ. 2556-2558 หน>า 65 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
5. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว บริเวณ
บ+านเลขที่ 160– 146

จํานวน 211,600.- บาท

เพื่อก5อสร>างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ท่ี 1 ตําบลหนองบัว บริเวณบ>านเลขที่ 160–
146 ขนาดกว>าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร แบบมีฝาปYด ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB
พ.ศ. 2556-2558 หน>า 52 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม5 ประเด็นที่ 4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

ประเภท คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ?

จํานวน 158,590.- บาท

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ+าน หมูที่ 1 บ+านแมขิ ตําบลศรีดงเย็น
จํานวน 158,590.- บาท
เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู5บ>าน หมู5ท่ี 1 บ>านแม5ขิ ตําบลศรีดงเย็น ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลไชยปราการ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปB พ.ศ. 25562558 หน>า 57 (สอดคล>องกับประเด็นยุทธศาสตรOในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม5 ประเด็นที่
4 การสร>างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร+าง จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ5ายเปTนรายจ5ายเพื่อประกอบดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก5อสร>างที่มีวงเงินเกินกว5า
๕๐,๐๐๐.- บาท เช5น ค5าจัดสวน ค5าถมดิน ฯลฯ (ตั้งจ5ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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