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(ราง)

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

2

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
สวนที่ ๑
สวนที่ ๒
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บันทึกหลักการและเหตุผล
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ด+านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
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สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

4

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ท4านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู=บริหารเทศบาลตําบลไชยปราการ จะได=เสนอร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4าย
ประจํ า ปA ต4 อสภาเทศบาลตํ า บลไชยปราการ อี กครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู= บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บล
ไชยปราการ จึงขอชี้แจงให=ท4านประธานและสมาชิกทุกท4านได=รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ดังต4อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ4ายทั่วไป
ในปA ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ณ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕6 เทศบาลตํ า บล
ไชยปราการมีสถานะการเงินดังนี้
ก. ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
48,291,438.09
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
33,079,756.66
บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม
11,417,365.15
บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว=แบบก4อหนี้ผูกพันและยังไม4ได=เบิกจ4ายจํานวน
- โครงการ
๑.๑.๕ รายการที่ได=กันเงินไว=โดยยังไม4ได=ก4อหนี้ผูกพัน จํานวน
บาท
1.2 เงินกู=คงค=าง (โรงฆ4าสัตวL)
1,๙๙๖,๕๙๙.๐๐
บาท
(อาคารเทศบาล)
26,689,417.51
บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕5 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
72,298,247.66
บาท ประกอบด=วย
หมวดภาษีอากร
2,659,837.01
บาท
หมวดค4าธรรมเนียม ค4าปรับ และใบอนุญาต
861,797.10
บาท
หมวดรายได=จากทรัพยLสิน
513,956.78
บาท
หมวดรายได=จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยL
บาท
หมวดรายได=เบ็ดเตล็ด
1,296,792.๐๐
บาท
หมวดรายได=จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
45,039,498.77
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
21,926,366.00
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให=โดยระบุวัตถุประสงคL
25,472,518.77
บาท
(3) รายจ4ายจริงจํานวน
66,263,913.25
บาท ประกอบด=วย
งบกลาง
8,539,042.47
บาท
งบบุคลากร
23,295,128.33
บาท
งบดําเนินการ
26,185,284.34
บาท
งบลงทุน
1,623,118.10
บาท
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งบรายจ4ายอื่น
36,310.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
6,585,030.01
บาท
(4) รายจ4ายที่จ4ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให=โดยระบุวัตถุประสงคL 25,472,518.77 บาท
(5) มีการจ4ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน=าที่
4,714,508.00
บาท
สําหรับปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เทศบาลตําบลไชยปราการได=ประมาณการรายรับไว=รวม
ทั้งสิ้น ๗3,9๐๐,๐๐๐.- บาท และได=ตั้งงบประมาณรายจ4ายไว= ๗3,9๐๐,๐๐๐.- บาท เปSนการตั้งงบประมาณ
แบบสมดุลคือตั้งรายรับเท4ากับรายจ4าย
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

๒.๑ รายรับ
รายรับ
รายได+จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค4าธรรมเนียม ค4าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได=จากทรัพยLสิน
หมวดรายได=จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยL
หมวดรายได=เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได=จากทุน
รวมรายได+จัดเก็บ
รายได+ที่รัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+องคBกร
ปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได+ที่รัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+องคBกร
ปกครองสวนท+องถิ่น
รายได+ที่รัฐบาลอุดหนุนให+องคBกรปกครองสวน
ท+องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได+ที่รัฐบาลอุดหนุนให+องคBกรปกครอง
สวนท+องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป พ.ศ.๒๕๕5

ประมาณการ
ป พ.ศ.๒๕๕6

ประมาณการ
ป พ.ศ. ๒๕๕7

2,659,837.01
861,797. 10
513,956.78
1,296,792.00
5,332,382.89

๒,731,161.51
๗13,886.55
3๐7,47๐.๐4
1,173,64๐.๐๐
๔,926,158.1๐

๒,644,500.00
๗15,000.00
3๐๐,๐๐๐.๐๐
990,00๐.๐๐
๔,649,5๐๐.๐๐

45,039,498.77 42,058,945.31 35,350,500.00
45,039,498.77 42,058,945.31 ๓5,35๐,5๐๐.๐0

21,926,366.00 27,000,864.๐๐ 33,900,000.00
21,926,366.00 27,000,864.๐๐ 33,9๐๐,๐๐๐.๐๐
72,298,247.66 ๗3,985,967.41 ๗3,9๐๐,๐๐๐.๐๐
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

๒.๒ รายจายตามงบรายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง

รายจายจริง
ป พ.ศ.๒๕๕5

ประมาณการ
ป พ.ศ.๒๕๕6

ประมาณการ
ป พ.ศ. ๒๕๕7

8,539,042.47

9,624,850.-

9,225,550.-

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
ค4าจ=างประจํา และค4าจ=างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค4าตอบแทน
ใช=สอยและวัสดุ และหมวด
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค4าครุภัณฑL ที่ดิน
และสิ่งก4อสร=าง)
งบรายจ4ายอื่น (หมวดรายจ4ายอื่น)

23,295,128.33

28,041,590.-

29,550,330.-

26,185,284.34

23,511,220.-

22,353,320.-

1,623,118.10

6,745,110.-

4,445,800.-

36,310.00

๕๐,๐๐๐.-

๕๐,๐๐๐.-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

6,585,030.01

6,013,000.-

8,275,000.-

รวมจายจากงบประมาณ

66,263,913.25

73,985,770.-

73,900,000.-
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สวนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ของเทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ด+าน
ด+านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด+านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ด+านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
19,955,850.๑6,351,13๐.๓,604,720.44,718,60๐.21,100,0๐๐.๑2,130,00๐.11,488,60๐.๙,225,55๐.๙,225,55๐.๗3,9๐๐,๐๐๐.-

10
รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
งบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

งบกลาง

รวม

8,443,550.8,443,550.782,000.782,000.รวม 9,225,550.9,225,550.-

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝVายการเมือง)
เงินเดือน (ฝVายประจํา)
งบดําเนินการ
ค4าตอบแทน
ค4าใช=สอย
ค4าวัสดุ
ค4าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค4าครุภัณฑL
ค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
งบรายจายอื่นๆ
รายจ4ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
7,878,840.2,848,320.5,030,520.3,901,800.373,800.2,162,000.766,000.600,000.428,000.128,000.300,000.50,000.50,000.265,000.265,000.12,523,640.-

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,305,490.3,305,490.448,000.85,000.215,000.148,000.74,000.74,000.3,827,490.-

11,184,330.2,848,320.8,336,010.4,349,800.458,800.2,377,000.914,000.600,000.502,000.202,000.300,000.50,000.50,000.265,000.265,000.16,351,130.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝVายการเมือง)
เงินเดือน (ฝVายประจํา)
งบดําเนินการ
ค4าตอบแทน
ค4าใช=สอย
ค4าวัสดุ
ค4าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค4าครุภัณฑL
ค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
งบรายจายอื่นๆ
รายจ4ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานปKองกันภัยฝMายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

1,975,140.1,975,140.1,975,140.1,975,140.1,554,580.1,554,580.136,000.136,000.764,000.764,000.654,580.654,580.75,000.75,000.75,000.75,000.รวม 3,604,720.3,604,720.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝVายการเมือง)
เงินเดือน (ฝVายประจํา)
งบดําเนินการ
ค4าตอบแทน
ค4าใช=สอย
ค4าวัสดุ
ค4าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค4าครุภัณฑL
ค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
งบรายจายอื่นๆ
รายจ4ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รวม

5,535,440.-

5,535,440.-

5,535,440.5,535,440.7,814,560.7,814,560.72,000.72,000.4,460,100.4,460,100.3,282,460.3,282,460.200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

7,550,000.7,550,000.7,550,000.7,550,000.21,100,000.21,100,000.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝVายการเมือง)
เงินเดือน (ฝVายประจํา)
งบดําเนินการ
ค4าตอบแทน
ค4าใช=สอย
ค4าวัสดุ
ค4าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค4าครุภัณฑL
ค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
งบรายจายอื่นๆ
รายจ4ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
6,944,140.6,944,140.4,528,060.152,000.2,460,060.1,400,000.516,000.427,800.427,800.230,000.230,000.12,130,000.-

รวม
6,944,140.6,944,140.4,528,060.152,000.2,460,060.1,400,000.516,000.427,800.427,800.230,000.230,000.12,130,000.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝVายการเมือง)
เงินเดือน (ฝVายประจํา)
งบดําเนินการ
ค4าตอบแทน
ค4าใช=สอย
ค4าวัสดุ
ค4าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค4าครุภัณฑL
ค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
งบรายจายอื่นๆ
รายจ4ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
3,911,280.-

3,911,280.4,106,320.186,400.508,000.3,371,920.40,000.3,241,000.471,000.2,770,000.230,000.230,000.รวม 11,488,600.-

รวม
3,911,280.3,911,280.4,106,320.186,400.508,000.3,371,920.40,000.3,241,000.471,000.2,770,000.230,000.230,000.11,488,600.-
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
โดยที่เปSนการสมควรตั้งงบประมาณรายจ4ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก=ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ และโดยเห็นชอบของผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 ดังต4อไปนี้
ข=อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว4า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ข=อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให=ใช=บังคับตั้งแต4วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เปSนต=นไป
ข=อ ๓. งบประมาณรายจ4ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เปSนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๗3,9๐๐,๐๐๐.บาท
ข=อ ๔. งบประมาณรายจ4า ยทั่ ว ไป จ4า ยจากรายได= จัด เก็ บเอง หมวดภาษี จัด สรร และหมวดเงิ น
อุดหนุนทั่วไป เปSนจํานวนทั้งสิ้น 73,900,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได=ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม
19,955,850.-

ด+านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด+านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ด+านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

๑6,351,13๐.๓,604,720.44,718,60๐.21,100,0๐๐.๑2,130,00๐.11,488,60๐.๙,225,55๐.๙,225,55๐.๗3,9๐๐,๐๐๐.-

ข=อ ๕. ให=นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ ปฏิบัติการเบิกจ4ายเงินงบประมาณที่ได=รับอนุมัติให=เปSนไป
ตามระเบียบการเบิกจ4ายเงินของเทศบาล
ข=อ ๖. ให=นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ มีหน=าที่รักษาการให=เปSนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕6
(ลงนาม)
(นายสุชาติ บัวคํา)
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(
ตําแหน4ง

)
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการ

รายรับจริง
ป ๒๕๕5

ป 2556

ป 2557

ณ วันที่ 24 ก.ค. 56

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุงท=องที่
ภาษีปXาย
อากรฆ4าสัตวL
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ4าสัตวLและจําหน4ายเนื้อสัตวL
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค4าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ค4าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ=งสถานที่
จําหน4ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค4าธรรมเนียมปYด โปรย ติดตั้งแผ4นประกาศหรือแผ4น
ปลิวเพื่อการโฆษณา
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค4าปรับผู=กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค4าปรับผู=กระทําผิดกฎหมายและข=อบังคับท=องถิ่น
ค4าปรับการผิดสัญญา
ค4าปรับอื่น ๆ
ค4าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค4าใบอนุญาตประกอบการค=าสําหรับกิจการที่เปSน
อันตรายต4อสุขภาพ
ค4าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน4ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ๆ ซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
ค4าใบอนุญาตจําหน4ายสินค=าในที่หรือทางสาธารณะ
ค4าใบอนุญาตให=ตั้งตลาดเอกชน
ค4าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค4าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช=เสียงขยายเสียง

1,655,810.51
339,249.50
558,407.00
106,370.00
2,659,837.01

1,721,016.66
299,213.85
613,575.00
97,356.00
2,731,161.51

1,634,500.00
350,000.00
560,000.00
100,000.00
2,644,500.00

187,110.00
2,745.10
16,101.00
476,980.00
2,700.00

170,523.00
5,834.55
34,595.00
333,770.00
1,500.00

170,000.00
3,000.00
15,000.00
350,000.00
3,000.00

1,260.00

1,370.00

1,500.00

8,300.00
52,350.00
10,000.00
733,000.00

5,050.00
40,450.00
31,339.00
10,000.00
54,600.00

6,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
60,000.00

2,500.00

3,500.00

2,000.00

17,300.00
2,500.00
2,151.00
860.00

9,200.00
2,500.00
1,730.00
625.00

16,000.00
2,500.00
2,000.00
1,000.00

17
ค4าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยL
ค4าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได+จากทรัพยBสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได+จากทรัพยBสิน
หมวดรายได+เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู=อุทิศให=
ค4าขายแบบแปลน
รายได=เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได+เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค4าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค4าเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค4าภาคหลวงแร4
ค4าภาคหลวงปYโตรเลียม
ค4าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค4าธรรมเนียมน้ําบาดาลและใช=น้ําบาดาล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน=าที่
และภารกิจถ4ายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

3,620.00
1,000.00
861,797.10

2,800.00
4,500.00
713,886.55

3,000.00
10,000.00
715,000.00

513,956.78
513,956.78

307,470.04
307,470.04

300,000.00
300,000.00

1,172,072.00
50,300.00
74,420.00
1,296,792.00

1,043,599.00
24,300.00
105,741.00
1,173,640.00

900,000.00
30,000.00
60,000.00
990,000.00

26,320,838.58 24,770,625.61 21,000,000.00
6,755,731.12 5,428,057.54
6,100.00.00
729,159.75
494,301.03
400,000.00
2,750,602.85 2,182,660.88 2,250,000.00
4,942,948.65 4,752,483.06 3,300,000.00
85,939.00
67,134.97
100,000.00
201,009.82
182,823.22
200,000.00
3,253,269.00 4,180,849.00 2,000,000.00
10.00
500.00
45,039,498.77 42,058,945.31 35,350,500.00
21,926,366.00 27,000,864.00 33,900,000.00
21,926,366.00 27,000,864.00 33,900,000.00
72,298,247.66 73,985,967.41 73,900,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๗3,9๐๐,๐๐๐.รายได+จัดเก็บเอง
รวม

บาท แยกเปOน

หมวดภาษีอากร
๒,644,5๐๐.- บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน ๑,634,5๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ภาษีบํารุงท=องที่
จํานวน 350,0๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ภาษีปXาย
จํานวน ๕60,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
อากรการฆ4าสัตวL
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รวม ๗15,0๐๐.- บาท
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ4าสัตวLและจําหน4ายเนื้อสัตวL
จํานวน ๑7๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน
3,0๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
๑5,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน ๓5๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ=งสถานที่
จํานวน
3,๐๐๐.- บาท
จําหน4ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าธรรมเนียมปYด โปรย ติดตั้งแผ4นประกาศหรือ
จํานวน
๑,๕๐๐.- บาท
แผ4นปลิงเพื่อการโฆษณา
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน
6,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าปรับผู=กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน 50,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าปรับการผิดสัญญา
จํานวน
10,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
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ค4าใบอนุญาตประกอบการค=าสําหรับกิจการที่เปSน
จํานวน 60,0๐๐.- บาท
อันตรายต4อสุขภาพ
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน4ายอาหารหรือสถานที่
จํานวน
2,๐๐๐.- บาท
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าใบอนุญาตจําหน4ายสินค=าในที่หรือทางสาธารณะ
จํานวน ๑6,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าใบอนุญาตให=ตั้งตลาดเอกชน
จํานวน
๒,๕๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
๒,0๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช=เสียงขยายเสียง
จํานวน
๑,0๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยL
จํานวน
๓,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าใบอนุญาตอื่น ๆ
จํานวน
10,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปAที่ล4วงมาแล=ว
หมวดรายได+จากทรัพยBสิน
รวม 3๐๐,๐๐๐.- บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน 3๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
หมวดรายได+เบ็ดเตล็ด
รวม 99๐,๐๐๐.- บาท
เงินที่มีผู=อุทิศให=
จํานวน 90๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าขายแบบแปลน
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
รายได=เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
รายได+ที่รัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+องคBกรปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 35,350,500.- บาท
ภาษีมูลค4าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
จํานวน ๒1,0๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการตั้งรับไว= โดยถือเฉลี่ยที่ได=รับจริงในปAงบประมาณที่ผ4านมา
ภาษีมูลค4าเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 6,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการตั้งรับไว= โดยถือเฉลี่ยที่ได=รับจริงในปAงบประมาณที่ผ4านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ภาษีสุรา
จํานวน ๒,๒๕๐,๐๐๐,- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
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ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 3,3๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าภาคหลวงแร4
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล=เคียงกับรายรับจริง
ค4าภาคหลวงปYโตรเลียม
จํานวน ๒0๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการเท4ากับปAที่ล4วงมาแล=ว
ค4าธรรมเนียมน้ําบาดาลและใช=น้ําบาดาล
จํานวน 500.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได=รับจริงในปAที่ล4วงมาแล=ว
รายได+ที่รัฐบาลอุดหนุนให+องคBกรปกครองสวนท+องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 33,9๐๐,๐๐๐.- บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน=าที่
จํานวน 33,9๐๐,๐๐๐.- บาท
และภารกิจถ4ายโอนเลือกทํา
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน=าที่ และ
ภารกิจถ4 ายโอนเลื อกทํ า และเงิ นอุด หนุน ทั่ว ไปด= านการศึกษาของ อปท. ประจํา ปAงบประมาณ 2557 ตาม
หนังสือด4วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เพื่อตั้งประมาณการรายรับรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด=านการศึกษาขององคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น จํานวน 5 รายการ
1. รายการอาหารเสริมนม
2. รายการอาหารกลางวัน
3. รายการสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด)
4. รายการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก4เด็กด=อยโอกาส
5. รายการส4งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท=องถิ่น เพื่อให=องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น เปSน
แนวทางในการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ4 า ยรองรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ด= า น
การศึกษาท=องถิ่น ให=สอดคล=องตามหลักเกณฑLการจัดสรร
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
รายจายจริง
ป ๒๕๕5
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง

8,539,042.47
8,539,042.47

ประมาณการ
ป ๒๕๕6

9,550,000.9,550,000.-

รวมงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝVายการเมือง
2,996,407.69 2,848,320.หมวดเงินเดือนฝVายประจํา
3,743,377.31 4,364,520.รวมงบบุคลากร
6,739,785.- 7,212,840.งบดําเนินงาน
หมวดค4าตอบแทน
5,358,832.25
784,000.หมวดค4าใช=สอย
1,745,472.94 1,945,000.หมวดค4าวัสดุ
1,011,822.55 1,185,160.หมวดค4าสาธารณูปโภค
821,598.99
762,000.รวมงบดําเนินงาน 8,937,726.73 4,676,160.งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนองคLกรปกครองส4วน
75,000.ท=องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนส4วนราชการ
30,000.30,000.หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
100,000.รวมงบเงินอุดหนุน
105,000.130,000.งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑL
176,950.00
170,000.หมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
รวมงบลงทุน
176,950.00
170,000.งบรายจายอื่น
หมวดรายจ4ายอื่น
36,310.50,000.รวมงบรายจายอื่น
36,310.50,000.รวมงานบริหารทั่วไป 15,995,771.73 12,239,000.-

ยอดต4าง
(%)

ป 2557

9,225,550.9,225,550.-

2,848,320.5,030,520.7,878,840.373,800.2,162,000.766,000.600,000.3,901,800.90,000.75,000.100,000.265,000.128,000.300,000.428,000.50,000.50,000.12,523,640.-
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รายจายจริง
ป ๒๕๕5
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝVายประจํา

ประมาณการ
ป ๒๕๕6

ยอดต4าง
(%)

ป 2557

รวมงบบุคลากร

2,525,817.73
2,525,817.73

2,715,040.2,715,040.-

3,305,490.3,305,490.-

รวมงบดําเนินงาน

79,932.190,650.232,003.25
502,585.25

216,000.356,960.420,000.992,960.-

85,000.215,000.148,000.448,800.-

32,000.รวมงบลงทุน
32,000.รวมงานบริหารงานคลัง 3,028,402.98 3,740,000.รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,024,174.71 15,979,000.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปKองกันภัยฝMายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝVายประจํา
1,863,557.11 2,221,620.รวมงบบุคลากร 1,863,557.11 2,221,620.งบดําเนินงาน
หมวดค4าตอบแทน
101,740.00
123,800.หมวดค4าใช=สอย
622,438.00
640,000.หมวดค4าวัสดุ
440,644.45
684,580.รวมงบดําเนินงาน 1,164,822.45 1,448,380.งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนส4วนราชการ
80,000.หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
หมวดเงินอุดหนุนสาธารณประโยชนL
รวมงบเงินอุดหนุน
80,000.งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑL
32.060.50,000.รวมงบลงทุน
32.060.50,000.รวมงานปKองกันภัยฝMายพลเรือนและระงับ 3,140,439.56 3,720,000.อัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,140,439.56 3,720,000.-

74,000.74,000.3,827,490.16,351,130.-

งบดําเนินงาน
หมวดค4าตอบแทน
หมวดค4าใช=สอย
หมวดค4าวัสดุ
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑL

1,975,140.1,975,140.136,000.764,000.654,580.1,554,580.75,000.75,000.3,604,720.3,604,720.-
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รายจายจริง
ป ๒๕๕5
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝVายประจํา
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดค4าตอบแทน
หมวดค4าใช=สอย
หมวดค4าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนส4วนราชการ
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
หมวดเงินอุดหนุนสาธารณประโยชนL
รวมงบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑL
หมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝVายประจํา
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดค4าตอบแทน
หมวดค4าใช=สอย
หมวดค4าวัสดุ
หมวดค4าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนส4วนราชการ
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
รวมงบเงินอุดหนุน

ประมาณการ
ป ๒๕๕6

ยอดต4าง
(%)

ป 2557

2,728,088.99
2,728,088.99

5,627,680.5,627,680.-

5,535,440.5,535,440.-

165,298.00
4,488,991.71
3,031,584.84
7,685,874.55

173,800.3,961,420.3,454,100.7,589,320.-

72,000.4,460,100.3,282,460.7,814,560.-

3,309,200.2,770,000.6,079,200.-

3,343,000.2,310,000.5,653,000.-

5,140,000.160,000.2,250,000.7,550,000.-

162,800.162,800.16,688,963.54 18,870,000.16,688,963.54 18,870,000.-

200,000.200,000.21,100,000.21,100,000.-

6,085,183.04
6,085,183.04

6,822,000.6,822,000.-

6,944,140.6,944,140.-

267,919.19
2,310,877.28
1,519,207.29
497,202.81
4,595,206.57

292,000.2,379,000.1,375,000.450,000.4,496,000.-

152,000.2,460,060.1,400,000.516,000.4,582,060.-

30,000.200,000.230,000.-

30,000.200,000.230,000.-

30,000.200,000.230,000.-
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รายจายจริง
ป ๒๕๕5
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑL
622,968.10
หมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
รวมงบลงทุน
622,968.10
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
11,533,357.71
สาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข 11,533,357.71
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝVายประจํา
3,352,696.46
รวมงบบุคลากร 3,352,696.46
งบดําเนินงาน
หมวดค4าตอบแทน
156,143.หมวดค4าใช=สอย
290,605.05
หมวดค4าวัสดุ
2,822,716.05
หมวดค4าสาธารณูปโภค
29,604.69
รวมงบดําเนินงาน 3,299,068.79
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนส4วนราชการ
90,830.01
รวมงบเงินอุดหนุน
90,830.01
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑL
628,340.หมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง
รวมงบลงทุน
628,340.รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
7,370,935.26
ชุมชน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,370,935.26

ประมาณการ
ยอดต4าง
(%)

ป ๒๕๕6

ป 2557

260,000.372,000.632,000.12,180,000.-

427,800.427,800.12,130,000.-

12,180,000.-

12,130,000.-

3,442,410.3,442,410.-

3,911,280.3,911,280.-

186,400.516,000.3,566,000.40,000.4,308,400.-

186,400.508,000.3,371,920.40,000.4,106,320.-

-

230,000.230,000.-

419,000.1,531,190.1,950,190.9,701,000.-

471,000.2,770,000.3,241,000.11,488,600.-

9,701,000.-

11,488,600.-
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 73,900,000.- บาท จายจากรายได+จดั เก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปOน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม ๙,225,55๐.- บาท

๑. คาชําระหนี้เงินต+น
รวม 4,146,090.- บาท
๑.๑ คาเงินต+น
จํานวน ๑,000,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าชําระหนี้เงินกู= ให=กับธนาคารกรุงไทย โครงการกู=เงินเพื่อก4อสร=างโรงฆ4าสัตวLเทศบาลตําบลไชยปราการ
ตั้งจ4ายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๓/๒๖๖๔๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ (สัญญาเลขที่ -/๔๙ ลงวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๔๙ จํ า นวนเงิ น กู= ๗,๙๙๖,๕๙๙.- บาท) ตามสัญ ญาให= ชํ า ระอย4 า งน= อยปAล ะครั้ ง ๆ ละไม4 น= อยกว4 า
๘๐๐,๐๐๐.-บาท เทศบาลฯ ขอตั้งงบประมาณเพื่อจ4าย เงินต=นปAละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
๑.๒ คาเงินต+น
จํานวน 3,146,090.- บาท
เพื่ อจ4 า ยเปSน ค4 า ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู= ให= กับ กองทุน ส4 งเสริ มกิจ การเทศบาล (ก.ส.ท.) โครงการกู= เ งิน เพื่ อก4 อสร= า งอาคาร
สํานักงานเทศบาลและอาคารปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจ4ายตามหนังสือ ที่ มท
๐๘๐๘.๔/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ (สัญญาเลขที่ ๕๙๙/๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวน
เงินกู= ๓๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท) ปAที่ 4 จํานวน 3,146,086.79 บาท ขอตั้งงบประมาณเพื่อจ4ายเงินต=น จํานวน
3,146,090.- บาท (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
๒. คาชําระดอกเบี้ย
รวม 1,001,960.- บาท
๒.๑ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าชําระหนี้ค4าดอกเบี้ยและค4าธรรมเนียมต4าง ๆ ให=กับธนาคารกรุงไทย โครงการกู=เงินเพื่อก4อสร=างโรงฆ4า
สัตวLเทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจ4ายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๓/๒๖๖๔๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ (สัญญา
เลขที่ -/๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวนเงินกู= ๗,๙๙๖,๕๙๙.- บาท) สัญญาระบุว4าค4าดอกเบี้ยให=ผ4อนชําระ
ดอกเบี้ยเงินกู= ทุกเดือน เปSนอัตราสูงสุด ตามประกาศของผู=ให=กู= (ป`จจุบันเท4ากับร=อยละ ๕.๕ ต4อปA ขณะทําสัญญา)
สําหรับค4าธรรมเนียมต4าง ๆ เบิกจ4ายให=ธนาคารทุกครั้งเมื่อมีการเบิกงวดงาน ฯลฯ โดยตั้งจ4ายเดือนละ ๓๗,๕๐๐.บาท จํานวน ๑๒ เดือน รวมเปSนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
๒.๒ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน 551,96๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าชําระหนี้ ค4าดอกเบี้ยและค4าธรรมเนียมต4างๆ ให=กับกองทุนส4งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
โครงการกู=เงินเพื่อก4อสร=างอาคารสํานักงานเทศบาลและอาคารปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล
ไชยปราการ ตั้งจ4ายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ (สัญญาเลขที่ ๕๙๙/๑๐/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวนเงินกู= ๓๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท) ปAที่ 4 จํานวน 551,957.80 บาท ขอตั้ง
งบประมาณเพื่อจ4ายดอกเบี้ยเงินกู= จํานวน 551,96๐.- บาท (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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๓. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน ๑,341,960.- บาท
เพื่ อ จ4 า ยเปS น ค4 า สมทบเงิ น ประกั น สั ง คม และจ4 า ยค4 า เบี้ ย ประกั น สั ง คมแทนพนั ก งานจ= า งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ=าง หมวด ๕ ข=อ ๓๓ “ให=พนักงาน
ได= รั บ สิ ทธิ ป ระโยชนL และมี ห น= า ที่ต= องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว4 า ด= ว ยการประกั น สั งคมเว= น แต4 ค4า เบี้ ยประกั น สั งคมให=
เทศบาลเปSนผู=ชําระแทนพนักงานจ=าง” (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
วิธีคํานวณ
ค4าตอบแทนพนักงานจ=างปA ๒๕๕7
= ๑3,419,600
บาท
จ4ายค4าสมทบประกันสังคม และจ4ายแทนพนักงานจ=างในอัตรา ๑๐% ของค4าตอบแทนพนักงานจ=างทั้งหมด
เท4ากับ ๑,341,960.- บาท (ขอตั้งงบประมาณ ๑,341,960.- บาท)
4. เบี้ยยังชีพผู+ปMวยโรคเอดสB
จํานวน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อใช=จ4ายในการดําเนินการช4วยเหลือผู=ปVวยเอดสL จ4ายเงินสงเคราะหLช4วยเหลือผู=ปVวยโรคเอดสL ในเขต
เทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
5. เงินสํารองจาย
จํานวน 587,890.- บาท
เพื่ อ ใช= จ4 า ยในกรณี ที่ จํ า เปS น ได= ต ามความเหมาะสม ซึ่ ง ไม4 ส ามารถคาดเหตุ ก ารณL ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล4 ว งหน= า ได=
ค4าช4วยเหลือประชาชนที่ได=รับความเดือดร=อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแก=ไขป`ญหาความ
เดือดร=อนจากสาธารณภัยต4าง ๆ เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคต4าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
6. รายจายตามข+อผูกพัน

รวม 860,650.- บาท

6.๑ คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท)
จํานวน 84,130.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ในอัตราไม4น=อยกว4าร=อยละเศษหนึ่งส4วนหกของรายรับจริง ประจําปA
ที่ผ4านมา ยกเว=น เงินกู= เงินจ4ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห4งประเทศไทย ที่ ๑๐๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธL ๒๕๔๕ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
วิธีคํานวณ รายรับตามงบแสดงผลการดําเนินงานปAที่ผ4านมา
หัก
เงินอุดหนุน
รายรับที่นํามาคํานวณส4งค4าบํารุง ส.ท.ท.
=
คิดเปSนเงิน 50,371,881.66 x ๐.๐๐๑๖๗
=
(ขอตั้งงบประมาณ เปSนเงิน 84,130.- บาท)

72,298,247.66 บาท
21,926,366.00 บาท
50,371,881.66 บาท
84,121.04 บาท

6.๒ คาใช+จายในการจัดการจราจร
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
โดยจ4ายจากเงินรายได=ค4าปรับผู=กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกตามกฎหมายจราจรทางบก เพื่อจ4ายเปSนค4า
จัดซื้อ วัสดุอุปกรณLจราจร เช4น แผงกั้นไฟเตือน ปXายเตือน ไฟกระพริบ ค4าทาสีตีเส=น เปSนต=น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ๐๐๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
6.๓ คาเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท+องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 656,52๐.-บาท
เพื่อเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท=องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห4งชาติลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยเน=นการส4งเสริมสุขภาพ การปXองกันโรคและการฟfgนฟูสภาพของ
หน4วยบริการหรือสถานบริการอื่น (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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6.๔ เงินทุนการศึกษาขององคBกรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวน ๖๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าทุนการศึกษาของผู=ดูแลเด็ก ศูนยLพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
6.๕ คาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘มิถุนายน ๒๕๕๓ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยยึดหลักการประชาชนออม
๑ ส4วน องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่นสมทบ ๑ ส4วน และรัฐบาล ๑ ส4วน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
7. เงินชวยเหลือพิเศษ
จํานวน ๒๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าช4วยเหลือค4าทําศพให=แก4พนักงานลูกจ=างของเทศบาลที่เสียชีวิต (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
8. คาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข+าราชการสวนท+องถิ่น
จํานวน ๗82,๐๐๐.- บาท
โดยจ4ายค4าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข=าราชการส4วนท=องถิ่น (กบท) อัตราร=อยละ ๒% ของรายได=ที่
ไม4รวมพันธบัตร เงินกู= เงินที่มีผู=อุทิศให= และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข=าราชการส4วนท=องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
วิธีคํานวณ
รายรับปA พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งรับไว=รวม
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินที่มีผู=อุทิศให=
คงเหลือรายรับไม4รวมเงินอุดหนุนและเงินที่มีผู=อุทิศให=
=
คิดเปSนเงินสมทบ ก.บ.ท. ดังนี้ ๓9,10๐,๐๐๐ x ๒%

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

.

73,9๐๐,๐๐๐.33,9๐๐,๐๐๐.90๐,๐๐๐.๓9,10๐,๐๐๐.= ๗82,๐๐๐.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝMายการเมือง)

รวม 16,351,130.- บาท
รวม 12,523,640.- บาท
รวม 7,878,840.- บาท
รวม 2,848,320.-บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 725,76๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนของผู=บริหารท=องถิ่น ได=แก4
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ ๒8,8๐๐ บาท เปSนเงิน 345,6๐๐ บาท
2. รองนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ ๑5,84๐ บาท จํานวน ๒ อัตรา เปSนเงิน ๓80,16๐ บาท
โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนประจําตําแหน4งนายกฯ/รองนายกฯ ได=แก4
1. ค4าตอบแทนประจําตําแหน4งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เปSนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
2. ค4าตอบแทนประจําตําแหน4งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จํานวน 2 อัตรา เปSน
เงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนพิเศษผู=บริหาร ได=แก4
1. ค4าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เปSนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
2. ค4าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จํ านวน ๒ อัตรา เปS นเงิ น
๑๐๘,๐๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
จํานวน 207,36๐ .-บาท
เพื่ อจ4 ายเปS นค4 าตอบแทนรายเดื อนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัต ราเดื อนละ 10,080 บาท
จํานวน ๑ อัตรา เปSนเงิน ๑2๐,96๐ บาท เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ 7,2๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา เปSนเงิน 86,4๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ4ายไม4เกิน
๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน ๑,555,2๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได=แก4
1. ค4าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ ๑5,84๐ บาท เปSนเงิน ๑90,08๐ บาท
2. ค4าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ ๑2,96๐ บาท เปSนเงิน ๑55,52๐ บาท
3. ค4าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,08๐ บาท จํานวน ๑๐ อัตรา เปSนเงิน
๑,209,6๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจ4ายไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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เงินเดือน (ฝMายประจํา)

รวม

5,030,52๐.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 3,048,36๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA และเงิน
ค4าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงิน
รายได=)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 87,72๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4าย
จากเงินรายได=)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน ๖๗,๒๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ผู=ดํารงตําแหน4งระดับ ๘ ที่ได=รับเงินประจําตําแหน4ง
ตามกฎหมาย ว4าด=วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน4ง และมีสิทธิได=รับค4าตอบแทนเปSนรายเดือนเท4ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน4งที่ได=รับอยู4อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงิน
รายได=)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน 1,248,24๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างชั่วคราวให=แก4พนักงานจ=างของสํานักปลัดเทศบาล โดยแบ4งเปSนพนักงานจ=างตามภารกิจ
และพนักงานจ=างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 579,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ=างตามภารกิจ และพนักงานจ=างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม

3,901,800.- บาท
รวม

373,800.- บาท

คาตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชนB แก อปท.
จํานวน 124,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเปSนประโยชนLแก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ผู=เข=าร4วมประชุมในกิจการต4าง ๆ ของเทศบาลจํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ ตามที่ได=รับมอบหมาย
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนประโยชนLตอบแทนอื่น ให=แก4 พนักงานเทศบาลและลูกจ=าง จํานวน 1๐๐,๐๐๐.บาท (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาเบี้ยประชุม
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเบี้ยประชุมให=กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุม (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให=แก4พนักงาน ลูกจ=างประจํา และพนักงานจ=าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาเชาบ+าน
จํานวน 94,8๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเช4า/เช4าซื้อบ=าน ของพนักงานในงานบริหารทั่วไป (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ=างประจําตามระเบียบกําหนด (ตั้ง
จ4ายจากเงินรายได=)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลสําหรับ นายกเทศมนตรี พนักงาน ลูกจ=างประจําและบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลได=ตามระเบียบฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาใช+สอย
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

รวม

2,162,000.-บาท
รวม

265,๐๐๐.- บาท

คาธรรมเนียมตางๆ
จํานวน ๘0,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างบุคคลภายนอกเผยแพร4กิจกรรมของเทศบาล เช4น โฆษณาทางหนังสือพิมพL วิทยุ โทรทัศนL
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าขนส4งและค4าจัดส4ง แบบพิมพLงานทะเบียนราษฎร ค4าบริการกําจัดปลวก ค4ารับวารสาร ค4าถ4าย
เอกสาร ค4าเย็บหนังสือ เข=าเล4มทําปกหนังสือ ค4าจ=างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ
อาคารสํานักงานเทศบาล หรือค4าจ=างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของต4างๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับ ซึ่งมิใช4
การประกอบ ดัดแปลง ต4อเติมครุภัณฑLหรือสิ่งก4อสร=าง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
คาใช+จายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนB
จํานวน 5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนLในเขตเทศบาล และค4าใช=จ4ายอื่น ๆที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 87
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาใช+จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ ของเทศบาลตําบลไชยปราการ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑77
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

245,๐๐๐.- บาท

คารับรองในการต+อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือมาทัศนศึกษา ดูงานของ
เทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ
จํานวน 15,๐๐๐ .- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท=องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และผู=เข=าร4วม
ประชุมในกิจการต4างๆของเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการจัดงาน ๕ ธันวามหาราช และงานฤดูหนาวประจําป
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในจัดงาน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู4หัวภูมิพลดุลยเดช และงาน
ฤดูหนาวประจําปA เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 114 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 1 การสร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายจัดงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช= จ4ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 111
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม 1,552,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 432,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของสํานักปลัดเทศบาล และค4าใช=จ4าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑65
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
จํานวน 35,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดทําเวทีประชาคมหมู4บ=านในเขตเทศบาล เพื่อนําข=อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท=องถิ่น โดยส4งเสริมการมีส4วนร4วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท=องถิ่น และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=องฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด=วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคLกร
ปกครองส4วนท=องถิ่น พ.ศ.2548 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า ๑54 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การ
สร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการส4งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อส4งเสริมการมีส4วนร4วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท=องถิ่น และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑54 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSน
ธรรมในการให=บริการ)
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โครงการประชาสัมพันธBกิจการเทศบาล
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายการประชาสัมพันธLกิจการเทศบาล อาทิเช4น แผ4นพับ ปXาย รายงานกิจการของเทศบาล
ประจําปA เพื่อให=ประชาชนได=เกิดความรู= ความเข=าใจในภารกิจ หน=าที่ของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑56
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการปรับปรุงศูนยBข+อมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 5,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการปรับปรุงศูนยLข=อมูลข4าวสารของราชการ ของเทศบาลตําบลไชยปราการในการ
เผยแพร4ข4าวสาร เพื่อให=ประชาชนสามารถเข=ามาตรวจสอบข=อมูลข4าวสาร ร=องทุกขL ร=องเรียน เรื่องความ
โปร4งใส ของท=องถิ่น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า
๑67 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการฝZกอบรมบุคลากรท+องถิ่น
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการฝkกอบรมบุคลากรท=องถิ่น สําหรับพัฒนาองคLความรู=ในด=านจริยธรรม
ให=แก4 ผู=บริหาร สมาชิกสภาท=องถิ่น ข=าราชการ และพนักงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด=วยค4าใช=จ4ายในการฝkกอบรมขององคLกร
ปกครองส4วนท=องถิ่น พ.ศ.2549 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑57 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSน
ธรรมในการให=บริการ)
โครงการจ+างงานนักเรียน/นักศึกษา ในชวงป[ดภาคเรียนฤดูร+อน
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ที่มาทํางานในช4วงปYดภาคเรียนฤดูร=อน
เพื่อช4วยลดภาระค4าใช=จ4ายของผู=ปกครอง และเสริมสร=างประสบการณLให=กับนักเรียน/นักศึกษา ในการทํางาน
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑79 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยBถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยLถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบล
ไชยปราการ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 90 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4
ประเด็นที่ 1 การสร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

33
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษา ค4าใช= จ4ายในการจัดหา และค4าบริการระบบการเชื่อมต4ออินเตอรLเน็ต แบบ
ความเร็วสูง เพื่อให=บริการ Internet แก4ประชาชนและรองรับการดําเนินการต4าง ๆ รวมถึงค4าใช=จ4ายในการ
จัดระบบจัดเก็บข=อมูล เพื่อปXองกันการโจรกรรมข=อมูลของเทศบาลตําบลไชยปราการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑55
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการปกปKองสถาบันสําคัญของชาติ
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการปกปXองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยL ซึ่งเปSนสถาบันของ
ชาติอันเปSนศูนยLรวมแห4งความเปSนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ เช4น จัดกิจกรรมรณรงคLสร=าง
จิตสํานึกที่ดี และปกปXองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยL และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑80 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยBพัฒนาครอบครัวในชุมชน
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยLพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยLพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑32 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการวันสตรีสากล
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดโครงการวันสตรีสากล ค4าใช=จ4ายในการส4งเสริมกิจกรรมกลุ4มสตรี แม4บ=านใน
เขตเทศบาล และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA
(พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑32 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็น
ที่ 1 การสร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ OTOP ในเขตเทศบาล
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการส4งเสริมกลุ4มอาชีพ กลุ4มวิสาหกิจชุมชน กลุ4มอาชีพ OTOP ในเขตเทศบาล
และค4าใช=จ4ายอื่น ๆที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า 91 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 1 การ
สร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
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โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 30,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายดําเนินโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส4งเสริมและสนับสนุนให=
คนในชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปSนค4าวัสดุ อุปกรณL ค4าอาหาร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 92
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2553 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 1 การ
สร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการบําบัดทุกขB บํารุงสุข แบบ ABC
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน เพื่อใช=เปSนเครื่องมือและกิจกรรมที่เข=าถึงป`ญหา
และความต=องการที่แท=จริงของประชาชน เพื่อนําไปสู4กระบวนการแก=ไขป`ญหาความยากจนและพัฒนาความ
เปSนอยู4ของประชาชนในพื้นที่ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑61 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครอง
ท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSน
ประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 200,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการดําเนินการช4วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร=อน ที่อาศัยอยู4ในพื้นที่เขต
เทศบาล ตามหลักเกณฑLว4าด=วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช4วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน=าที่ของ อบจ.
เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543 (มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธL 2543) และค4าใช=จ4าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9)
หน=า ๑21 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคม
อยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการสนับสนุนให=ประชาชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน และสนับสนุนการ
พัฒนาการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน และค4าใช=จ4ายอื่น ๆที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑25 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส4งเสริม
การปกครองท=องถิ่น ด4วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 1 การสร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการจัดงานวันท+องถิ่นไทย
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในพิธีทางศาสนาในโครงการจัดงานวันท=องถิ่นไทย เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ
และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า 180 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การ
สร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
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โครงการจัดงานวันเทศบาล
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในพิธีทางศาสนาในโครงการจัดงานวันเทศบาล เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ
และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า 179 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การ
สร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายต4างๆ ได=แก4 ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าใช=จ4ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช4น ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าบริการจอดรถ
ณ ท4าอากาศยาน ค4าผ4านทางด4วนพิเศษ ค4าธรรมเนียมในการใช=สนามบิน ค4าลงทะเบียนต4าง ๆ และ
ค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
(ต4างประเทศ) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาใช+จายในการดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายสําหรับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งให=ความร4วมมือใน
การประชาสัมพันธL การรณรงคL หรือการให=ข=อมูลข4าวสารแก4ประชาชนให=ทราบถึงสิทธิและหน=าที่และการมี
ส4วนร4วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู=แทน ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา และค4าใช=จ4ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑80
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ
ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาชดใช+คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าชดใช=ความเสียหาย หรือค4าสินไหมทดแทนแก4ผู=เสียหาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม

๑0๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมทรัพยLสินเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติ (วงเงินไม4เกิน 5,000
บาท) เช4น ค4าซ4อมแซมทรัพยLสินครุภัณฑLต4าง ๆ ค4าบํารุงรักษาทรัพยLสิน และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุ

รวม 766,00๐.- บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 2๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณLเครื่องใช=ต4าง ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ในการทํางาน วัสดุอุปกรณLที่ใช=ในสํานักงาน และน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานรวมทั้งสิ่งพิมพL
ต4าง ๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช4น เครื่องเขียน แบบพิมพL สิ่งพิมพLที่ได=จากการซื้อหรือจ=างพิมพL
รวมถึงการจัดซื้อหนังสือพิมพLประจําสํานักงาน และหนังสือพิมพLประจําหมู4บ=าน เพื่อให=ประชาชนได=รับรู= และ
ติดตามข4าวสารบ=านเมืองต4าง ๆ เปSนต=น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุไฟฟKาและวิทยุ
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุไฟฟXาและวิทยุ เช4น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟXา สวิตซLไฟฟXา หลอดไฟฟXา ตลับโทรทัศนL
กริ่งโทรศัพทL และสายโทรศัพทL เปSนต=น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุงานบ=านงานครัว สําหรับใช=ให=บริการประชาชน เช4น กระดาษทิชชู ถ=วย ชาม ช=อน แก=ว
จานรองแก=ว ถ=วยกาแฟ กระติกน้ําร=อน กระติกน้ําแข็ง ไม=กวาด ที่ตักขยะถุงขยะ เปSนต=น รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณLอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอสร+าง
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุก4อสร=างสําหรับซ4อมแซม สิ่งก4อสร=างต4างๆ ในสํานักงานที่ชํารุดให=อยู4ในสภาพที่ดี
เช4น สี กระเบื้อง กuอกน้ํา สายส4งน้ํา ลูกบิดประตู ท4อ PVC อิฐ ดินทราย ไม= ทินเนอรL ปูนซีเมนตL และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส4งต4างๆ ตลอดจนอุปกรณLและเครื่องอะไหล4รถยนตL
รถจักรยานยนตL เช4น หม=อแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน สายไมลL กระจก ไส=กรอง น้ํามันเบรก
หม=อน้ํารถยนตL และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 300,00๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล4อลื่น เช4น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล4อลื่น น้ํามันเครื่อง
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอรB
จํานวน 50,0๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรL เช4น ตลับผงหมึกพิมพL แผ4นรองเมาสL เมาสL แปXนพิมพL หัวพิมพLหรือ
แถบพิมพLแผ4นกรองแสง ตลับผงหมึก แผ4นบันทึกข=อมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัส อุปกรณLเพิ่มเติม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 6,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 เช4น กระดาษเขียนโปรสเตอรL พู4กันและสี ฟYลLม เมมโมรี่การLด ฟYลLม
สไลดL แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(แผ4นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได=จากการล=าง อัด ขยาย ขาตั้งกล=อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสLซูม กระเปxาใส4กล=องถ4ายรูป และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
คาสาธารณูปโภค

รวม

600,๐๐๐.-

บาท

คาไฟฟKา
จํานวน 35๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าไฟฟXาที่ใช=ในสํานักงานและส4วนการงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาน้ําประปา
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าน้ําประปาที่ใช=ในสํานักงาน และส4วนการงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงิน
รายได=)
คาโทรศัพทB
จํานวน 10๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าโทรศัพทLในการติดต4อราชการและค4าใช=จ4ายเกี่ยวกับการใช=ระบบอินเตอรLเน็ตค4าธรรมเนียมใน
การใช=บริการ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาไปรษณียB
จํานวน 50,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดส4งไปรษณียL ธนาณัติ ค4าแสตมปy ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคBกรปกครองสวนท+องถิ่น

รวม 265,๐๐๐.-

บาท

รวม 90,๐๐๐.- บาท

อุดหนุน ให+แก เทศบาลตําบลหนองบัว
จํานวน 90,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการจัดตั้งศูนยLรวมข4าวการจัดซื้อจัดจ=าง ของหน4วยการบริหารราชการส4วนท=องถิ่น
ระดับอําเภอ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2557 เช4น ค4าจัดหาบุคลากร ค4าวัสดุ ครุภัณฑL ค4าสาธารณูปโภค
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9)
หน=า ๑67 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครอง
ส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSน
ประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 75,๐๐๐.-

บาท

อุดหนุน ให+แก สํานักงานสงเสริมการปกครองท+องถิ่น จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการศูนยLประสานงานขององคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น จังหวัดเชียงใหม4
ประจําปAงบประมาณ ๒๕๕7 เช4น ค4าตอบแทนใช=สอย และวัสดุค4าสาธารณูปโภค ค4าครุภัณฑL และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า
๑60 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วน
ท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSน
ประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
อุดหนุนให+แกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน ๕,๐๐๐ .-บาท
งานวันปYยมหาราช เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมและส4วนที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 114 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่
24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2
การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 3๐,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู4หัวฯ เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู4หัวฯวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕6 ของอําเภอไชยปราการ (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 113 (ได=รับความเห็นชอบ
จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่
4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4
ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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อุดหนุน ให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 10,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ=า พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ=าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕7 ของอําเภอ
ไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 113
(ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
เงินอุดหนุนเอกชน

รวม ๑00,๐๐๐.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบ+าน (กพสม.)
จํานวน ๑00,๐๐๐.-บาท
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู4บ=านในการสํารวจป`ญหาความต=องการของสตรี
ในหมู4บ=าน เสนอป`ญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี สนับสนุนกิจกรรมในการแก=ไขป`ญหาที่
เกี่ยวข=องกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู4บ=าน เดือนละ 1 ครั้ง
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑61 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4
เย็นเปSนสุข)
งบลงทุน
คาครุภัณฑB
ประเภท ครุภัณฑBคอมพิวเตอรB

รวม

428,000.-บาท
รวม

128,๐๐๐.-บาท
จํานวน 28,000.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 28,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรL สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม4น=อยกว4า 18 นิ้ว) พร=อมอุปกรณL
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 14,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑLประกอบด=วย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน4วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม4น=อยกว4า 2.9 GHz หรือดีกว4า จํานวน 1
หน4วย
- มีหน4วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว4า มีขนาดไม4น=อยกว4า 4 GB
- มีหน4วยจัดเก็บข=อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว4า ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 500 GB หรือ
มี Solid State Disk ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 60 GB จํานวน 1 หน4วย
- มี DVD-RW หรือดีกว4า จํานวน 1 หน4วย
- มีช4องเชื่อมต4อระบบเครือข4าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว4า จํานวนไม4น=อยกว4า 1 ช4อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว4า มี Contrast Ratio ไม4น=อยกว4า 600:1 และมีขนาดไม4น=อยกว4า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน4วย
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ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL เนื่องจากไม4ระบุในมาตรฐาน
ครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อรองรับ
การดําเนินการต4างๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วยความประหยัดโดยได=
กําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปAงบประมาณ ๒๕๕6
ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=าที่
๑68 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความ
โปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑL (ซึ่งเปSนรายจ4ายเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกว4า ๕,๐๐๐.- บาท) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาที่ดินและสิ่งกอสร+าง
ประเภท คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร

รวม 300,000.- บาท
รวม 300,000.- บาท

คาปรับปรุงห+องประชุมสภาเทศบาล
จํานวน 300,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าปรับปรุงห=องประชุมสภาเทศบาล และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ. 2557-2559) หน=า 174 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSน
ประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
งบรายจายอื่น

รวม

๕๐,๐๐๐.-

บาท

คาจ+างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต4าง ๆ ซึ่งมิใช4เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑLที่ดินหรือสิ่งก4อสร=าง และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑77 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSน
ธรรมในการให=บริการ)

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

40

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวม

3,827,490.- บาท
รวม

3,305,490.- บาท

เงินเดือน (ฝMายประจํา)
รวม
3,305,490.- บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,870,320.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง จํานวน 8 อัตรา พร=อมปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณตั้ง
ไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 54,930.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน
(ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน 923,520.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าจ=างชั่วคราวให=แก4พนักงานของกองคลัง โดยแบ4งเปSนพนักงานจ=างตามภารกิจและพนักงาน
จ=างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 456,720.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ=างตามภารกิจ และพนักงานจ=างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
งบดําเนินงาน
รวม
448,000.- บาท
คาตอบแทน
จํานวน 85,000.- บาท
คาตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชนBแก อปท.
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเปSนประโยชนLแก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น (ตั้งจ4ายการเงิน
รายได=)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให=แก4พนักงาน ลูกจ=างประจํา และพนักงานจ=าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาเชาบ+าน
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเช4าบ=าน/เช4าซื้อบ=าน ของพนักงานในงานบริหารงานคลัง (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ=างประจําตามระเบียบกําหนดและ
หนังสือสั่งการกําหนด (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลสําหรับ พนักงาน ลูกจ=างประจําและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลได=ตามระเบียบฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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คาใช+สอย
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

รวม

215,000.จํานวน

บาท
120,000.- บาท

คาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน 30,000.บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 40,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างบุคคลภายนอกเผยแพร4กิจกรรมของเทศบาล เช4น แผ4นพับประชาสัมพันธLภาษีต4างๆให=ประชาชน
เข=าใจบทบาทหน=าที่การเสียภาษี เสียภาษีไปเพื่ออะไร โฆษณาทางวิทยุตลอดจนรวมถึงการจัดซื้อหนังสือ ระเบียบ
และวารสารต4าง ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างเหมาแรงงานในการจัดหาจัดทําสิ่งของต4าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช4การประกอบ
ดัดแปลง ต4อเติมครุภัณฑL หรือ สิ่งก4อสร=าง เปSน ค4าจ=างเหมาถ4ายเอกสารสิทธิ์ จากสํานักงานที่ดิน ค4าจ=างเหมาเช4า
เครื่องถ4ายเอกสาร, และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวม 85,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยBสิน
จํานวน 30,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าดําเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยLสินให=เปSนป`จจุบันตลอดจนเปSน
ค4าใช=จ4ายในการดําเนินงานอาทิ เช4นค4าจ=างพนักงานตามโครงการ การเตรียมวัสดุ อุปกรณL และการปรับปรุงระบบให=มี
ความพร=อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม LTAX 3000 และโปรแกรมประยุกตLระบบสารสนเทศภูมิศาสตรL
(LTAXGTS) และค4าใช=จ4ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.
๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า ๑๖๕
โครงการชําระภาษีท+องถิ่นผานธนาคาร
จํานวน 5,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม รับส4งข=อมูล ค4าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑76
โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรB จํานวน 10,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรL (E-LAAS) ให=บรรลุสัมฤทธิ์ผล
เช4น การเตรียมวัสดุ อุปกรณLและการปรับปรุงระบบและเปSนค4าใช=จ4ายอื่นๆ ฯลฯ พร=อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบ(E-LAAS) และค4าใช=จ4ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 162
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โครงการฝZกอบรมบุคลากรท+องถิ่นด+วยระบบคอมพิวเตอรB
จํานวน 10,000-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการฝkกอบรมบุคลากรท=องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ ในการ
พัฒนาองคLความรู=ให=แก4ผู=บริหาร สมาชิกสภาท=องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานลูกจ=าง เช4น ระบบ e-gP, E-LAAS
, LTAX๓๐๐๐,LTAX GIS เพื่อเตรียมความพร=อมสําหรับปฏิบัติงานด=วยระบบคอมพิวเตอรLและค4าใช=จ4ายอื่นที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 162
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 30,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายต4าง ๆ ได=แก4 ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าใช=จ4ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช4น ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าบริการจอดรถ ณ ท4าอากาศยาน ค4าผ4าน
ทางด4วนพิเศษ ค4าธรรมเนียมในการใช=สนามบิน ค4าลงทะเบียนต4าง ๆ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องกับการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร (ต4างประเทศ) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน

รวม

10,000-

บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน
จํานวน 10,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมทรัพยLสินเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติ เช4น ค4าซ4อมแซมทรัพยLสิน
ครุภัณฑLต4าง ๆ ค4าบํารุงรักษาทรัพยLสิน และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุ

รวม

148,000บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 100,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณLเครื่องใช=ต4าง ๆ ที่เกี่ยวข=องในการ
ทํางาน รวมทั้งสิ่งพิมพLต4าง ๆ เช4น ผงหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช4น ตู=เหล็กสาม
ลิ้นชัก , เครื่องเขียนแบบพิมพL สิ่งพิมพLที่ได=จาการซื้อหรือการจ=างพิมพL เปSนต=น และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน
1,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุงานบ=านงานครัว สําหรับใช=ให=บริการประชาชนที่มาติดต4องาน เช4น กระดาษทิชชู ถ=วย ชาม ช=อน
แก=ว ถ=วยกาแฟ รวมทั้งวัสดุอุปกรณLอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 20,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล4อลื่น เช4น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล4อลื่น และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 5,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส4งต4าง ๆ ตลอดจนอุปกรณLและเครื่องอะไหล4รถจักรยานยนตL เช4น
หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอรB
จํานวน
10,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรL เช4น ตลับผงหมึกพิมพL แผ4นรองเม=าสL เม=าสL แปXนพิมพLหัวพิมพLหรือ
แถบพิมพLแผ4นกรองแสง ตลับผงหมึก แผ4นบันทึกข=อมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัสอุปกรณLเพิ่มเติม และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 10,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 เช4น เขียนปXายผ=าไฮเกรท จัดทําแผ4นพับ ใบปลิว โปสเตอรL แผ4นปXาย
ประชาสัมพันธLให=ประชาชนมาชําระภาษี และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุอื่น ๆ
จํานวน
2,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม4สามารถจัดเข=าประเภทวัสดุในกลุ4มใด ๆ ได= เช4น เชือกพัสดุและตลับเมตรใช=วัดปXาย
พื้นที่ประกอบการร=านค=า เช็คระยะของแนวเขตพื้นที่ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน

รวม 74,000.- บาท

คาครุภัณฑB

รวม 74,000.- บาท

ประเภท ครุภัณฑBคอมพิวเตอรB
รวม 64,000.-บาท
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 64,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรLพร=อมอุปกรณL สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม4น=อยกว4า 18 นิ้ว )
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 32,000.-บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑLประกอบด=วย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน4วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม4น=อยกว4า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม4
น=อยกว4า 3.0 GHz และมีหน4วยความจําแบบ Cache Memory ไม4น=อยกว4า 8 MB จํานวน 1 หน4วย
- มีหน4วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน4วยความจําขนาดไม4น=อยกว4า 1 GB
- มีหน4วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว4า มีขนาดไม4น=อยกว4า 4 GB
- มีหน4วยจัดเก็บข=อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว4า ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 2 TB จํานวน
1 หน4วย
- มี DVD-RW หรือดีกว4า จํานวน 1 หน4วย
- มีช4องเชื่อมต4อระบบเครือข4าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว4า จํานวนไม4น=อยกว4า 1 ช4อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว4า มี Contrast Ratio ไม4น=อยกว4า 600:1 และมีขนาดไม4น=อยกว4า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน4วย
ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL เนื่องจากไม4ระบุในมาตรฐาน
ครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน เพื่อรองรับการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรL(E-LAAS) ให=บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเพื่อรองรับการดําเนินการต4างๆ ของ
เทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วยความประหยัดโดยได=กําหนดคุณลักษณะและ
ราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปAงบประมาณ ๒๕๕6 ลงวันที่ 8 มีนาคม
๒๕๕6 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=าที่ ๑71 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSน
ประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
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ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB
จํานวน
10,000- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าครุภัณฑLและปรับปรุงครุภัณฑL (รายจ4ายเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว4า
๕,๐๐๐.-บาท) ค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

************************************
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปKองกันภัยฝMายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 3,604,720.- บาท

งบบุคลากร

รวม 1,975,140.- บาท

เงินเดือน (ฝMายประจํา)

รวม 1,975,140.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 207,720.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ งานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล พร=อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปA จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างลูกจ+างประจํา
จํานวน 145,080.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างลูกจ=างประจํา งานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณ
ตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ+างประจํา
จํานวน 2,340.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของลูกจ=างประจํา งานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล โดยคํานวณตั้ง
จ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน 1,038,120.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างให=แก4พนักงานจ=างงานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล โดยแบ4งเปSนพนักงานจ=างตามภารกิจ
และพนักงานจ=างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 581,880.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ=างงานปXองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล โดยคํานวณตั้ง
จ4ายไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม

๑,554,580.- บาท
รวม 136,000.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 40,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให=แก4พนักงาน ลูกจ=างประจํา และ
พนักงานจ=างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาเชาบ+าน
จํานวน 36,0๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเช4า/เช4าซื้อบ=าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ4ายได=ตามระเบียบที่กําหนด (ตั้งจ4ายจาก
เงินรายได=)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ=างประจําตามระเบียบกําหนด (ตั้ง
จ4ายจากเงินรายได=)
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4ารักษาพยาบาลให=แก4พนักงานเทศบาลลูกจ=างประจําและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลได=ตามระเบียบฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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คาตอบแทนอปพร.
จํานวน 20,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน=าที่ตามคําสั่ง ศูนยL อปพร. ของเทศบาลตําบลไชยปราการ และ
ค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาใช+สอย
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

รวม

764,000.- บาท
รวม

8๐,๐๐๐.- บาท

คาธรรมเนียมตางๆ
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าขนส4งและค4าจัดส4ง ค4าถ4ายเอกสาร ค4าเย็บหนังสือ เข=าเล4มทําปกหนังสือ หรือค4าจ=างเหมา
แรงงานในการทําสิ่งของต4าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับ ซึ่งมิใช4การประกอบ ดัดแปลง ต4อเติมครุภัณฑL
หรือสิ่งก4อสร=าง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวม 624,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของงานปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 324,000.- บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในการปฏิบัติงาน ของงานปXองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA
(พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑66 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4
ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการจัดตั้งศูนยBเพื่อปKองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยLเพื่อปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช4วงเทศกาล
รวมทั้งค4าใช=จ4ายต4าง ๆ เช4น ค4าวัสดุอุปกรณLและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 149 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการควบคุมไฟปMาในเขตพื้นที่ปMาสงวนแหงชาติ ปMาเชียงดาว
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปVาในเขตพื้นที่ปVาสงวนแห4งชาติ ปVาเชียงดาว เพื่อให=เจ=าหน=าที่
สามารถปฏิบัติงานกรณีเกิดไฟปVา รวมทั้งค4าใช=จ4ายต4างๆ เช4น ค4าวัสดุอุปกรณLและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้ง
จ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 147 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
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โครงการจัดฝZกอบรมให+ความรู+ด+านสาธารณภัยแกเจ+าหน+าที่พนักงาน และอาสาสมัครภาคประชาชน
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายเกี่ยวกับโครงการจัดฝkกอบรมให=ความรู=ด=านสาธารณภัยแก4เจ=าหน=าที่พนักงาน และ
อาสาสมัครภาคประชาชน ปA 2557 รวมทั้งค4าใช=จ4ายต4าง ๆ เช4น ค4าวิทยากร ค4าอาหาร ค4าเครื่องดื่ม ค4าวัสดุ
อุปกรณLและอื่น ๆที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า ๑59 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การ
สร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการฝZกซ+อมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย) ประจําป
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายเกี่ยวกับโครงการฝkกซ=อมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย) ได=แก4สาธารณภัย
ด=านอัคคีภัย อุทกภัย กลุ4มเปXาหมายได=แก4 พนักงานเจ=าหน=าที่ อาสาสมัคร และภาคประชาชน รวมทั้ง
ค4าใช=จ4ายต4าง ๆ เช4น ค4าวัสดุอุปกรณLและอื่น ๆที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 151 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการบริหารศูนยB อปพร. เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการบริหารศูนยL อปพร. และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 145 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน)
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษBปMาและสิ่งแวดล+อม
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการอบรมอาสาสมัครพิทักษLปVาและสิ่งแวดล=อม รวมทั้งค4าใช=จ4ายต4าง ๆ เช4น
ค4าวิทยากร ค4าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า ๑05 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 4๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายต4างๆได=แก4 ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าใช=จ4ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช4น ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าบริการจอดรถ ณ ท4าอากาศ
ยาน ค4าผ4านทางด4วนพิเศษ ค4าธรรมเนียมในการใช=สนามบิน ค4าลงทะเบียนต4าง ๆ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร(ต4างประเทศ) (ตั้ง
จ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม

6๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษา หรือซ4อมแซมทรัพยLสินเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติ (วงเงินไม4เกิน 5,000
บาท) เช4น ค4าซ4อมแซมทรัพยLสินครุภัณฑLต4าง ๆ ค4าบํารุงรักษาทรัพยLสิน และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาวัสดุ

รวม 654,580.-

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 30,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณLเครื่องใช=ต4าง ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ในการทํางาน และวัสดุอุปกรณLที่ใช=ในสํานักงาน รวมทั้งสิ่งพิมพLต4าง ๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร
เช4น เครื่องเขียน แบบพิมพL สิ่งพิมพLที่ได=จากการซื้อหรือการจ=างพิมพL เปSนต=น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุไฟฟXาและวิทยุ เช4น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟXา สวิตซLไฟฟXา หลอดไฟฟXา และ
สายโทรศัพทL อุปกรณLรับส4งวิทยุสื่อสาร ลําโพงไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ ที่สําหรับใช=ในสํานักงานรวมถึง
อุปกรณLสื่อสาร เปSนต=น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน ๒0,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุงานบ=านงานครัว สําหรับใช=ให=บริการประชาชน เช4น กระดาษทิชชู ถ=วย ชาม ช=อน แก=ว
จานรองแก=ว ถ=วยกาแฟ กระติกน้ําร=อน กระติกน้ําแข็ง ไม=กวาด ที่ตักขยะ ถุงขยะ เปSนต=น รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณLอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอสร+าง
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุก4อสร=างสําหรับซ4อมแซม สิ่งก4อสร=างต4างๆ ในสํานักงานที่ชํารุดให=อยู4ในสภาพที่ดี
เช4น สี กระเบื้อง กuอกน้ํา สายส4งน้ํา ลูกบิดประตู ท4อ PVC อิฐ ดินทราย ไม= ทินเนอรL ปูนซีเมนตL ฯลฯ เปSน
ต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 6๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส4งต4าง ๆ ตลอดจนอุปกรณLและเครื่องอะไหล4รถยนตL
รถจักรยานยนตL เช4น หม=อแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส=กรอง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 294,580.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล4อลื่น เช4น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล4อลื่น ฯลฯ เปSนต=น
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุวิทยาศาสตรBหรือการแพทยB
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณL สําหรับซื้อเครื่องมือดับเพลิงเคมีปXองกันอัคคีภัย เช4น เครื่องดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห=ง ไส=กรองปXองกันฝุVนละอองและควันไฟ ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 เช4น ผ=าเขียนปXาย ผ=าไฮเกรท ฟYลLมถ4ายรูป ล=าง อัด ขยายรูป
ม=วนเทปเปล4า แผ4นพับ ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอรB
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรL เช4น ตลับผงหมึกพิมพL แผ4นรองเมาสL เมาสL แปXนพิมพL หัวพิมพL
หรือแถบพิมพLแผ4นกรองแสง ตลับผงหมึก แผ4นบันทึกข=อมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัส อุปกรณLเพิ่มเติม ฯลฯ
เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุแตงกาย
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุเครื่องแต4งกายในการปฏิบัติงาน เช4น ถุงมือหนัง รองเท=าบูuท เสื้อกั๊กสะท=อนแสง เสื้อ
คลุมดับเพลิง เสื้อชูชีพ หมวกดับเพลิง เปSนต=น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุอุปกรณLดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย NON CFC ขนาด 2
ปอนดL เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห=ง ขนาด 10 ปอนดL เปSนต=น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุอื่นๆ
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม4สามารถจัดเข=าประเภทวัสดุในกลุ4มใด ๆ ได= เช4น มิเตอรLวัดน้ํา มิเตอรL
ไฟฟXา โซ4เลื่อยยนตL เชือกไนล4อน เชือกกู=ภัย ถุงมือกู=ภัย เชือกมนิลา หน=ากากปXองกันควันพิษ หน=ากาก
ดําน้ํา ชูชีพ ตีนกบ ฯลฯ เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน

รวม

คาครุภัณฑB

รวม

ประเภท ครุภัณฑBคอมพิวเตอรB

75,000.-บาท
75,๐๐๐.-บาท
รวม 25,000.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 25,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรL สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม4น=อยกว4า 18 นิ้ว) พร=อม
อุปกรณL จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 25,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑLประกอบด=วย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน4วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม4น=อยกว4า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม4
น=อยกว4า 2.5 GHz และมีหน4วยความจําแบบ Cache Memory ไม4น=อยกว4า 6 MB จํานวน 1 หน4วย
- มีหน4วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน4วยความจําขนาดไม4น=อยกว4า 1 GB
- มีหน4วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว4า มีขนาดไม4น=อยกว4า 4 GB
- มีหน4วยจัดเก็บข=อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว4า ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 1 TB จํานวน 1
หน4วย
- มี DVD-RW หรือดีกว4า จํานวน 1 หน4วย
- มีช4องเชื่อมต4อระบบเครือข4าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว4า จํานวนไม4น=อยกว4า 1 ช4อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว4า มี Contrast Ratio ไม4น=อยกว4า 600:1 และมีขนาดไม4น=อยกว4า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน4วย
ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการ
อํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อรองรับการดําเนินการต4างๆ ของเทศบาล ซึ่ง
สามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วยความประหยัดโดยได=กําหนดคุณลักษณะและราคาตาม
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปAงบประมาณ ๒๕๕6 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๕7) หน=าที่ ๑69 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย
และเปSนธรรมในการให=บริการ)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB
จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑL (ซึ่งเปSนรายจ4ายเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกว4า ๕,๐๐๐.- บาท) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

***********************************
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝMายประจํา)

รวม 21,100,000.-บาท
รวม

5,535,440.-บาท

รวม 5,535,440.-บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,406,760.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนให=แก4พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA
โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 70,320.-บาท
เพื่ อจ4 า ยเปS น เงิ น เพิ่ มค4 า ครองชี พชั่ ว คราวให= แก4 พนั ก งานเทศบาลของกองการศึ กษา พร= อมเงิ น ปรั บ ปรุ ง
ประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเดือนพนักงานครู
จํานวน 1,518,080.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนให=แก4พนักงานครูของกองการศึกษา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4
เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครู
จํานวน 370,680.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวให=แก4พนักงานครูของกองการศึกษา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA
โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น
ด4วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
เงินวิทยฐานะ
จํานวน 42,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 67,200.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
จํานวน 67,200.-บาท
เงินคาตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษ
เพื่ อจ4 ายเปS นเงิน ค4า ตอบแทนรายเดือนของพนั กงานครู ของกองการศึ กษา โดยคํา นวณตั้ งไว=ไม4เ กิน ๑๒
เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
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คาจ+างลูกจ+างประจํา
จํานวน 178,200.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนให=แก4พนักงานประจําเทศบาลของกองการศึกษา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA โดย
คํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน ( ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจ+างประจํา
จํานวน 1,800.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวให=แก4พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร=อมเงินปรับปรุง
ประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน 12 เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างพนักงานจ+างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จํานวน 81,480.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างชั่วคราวให=แก4พนักงานจ=างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ของกองการศึกษา
โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จํานวน 26,520.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวให=แก4พนักงานจ=างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ทั่วไป
ของกองการศึกษา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามหนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
เงินประกันสังคมของพนักงานจ+างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จํานวน 10,800.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินประกันสังคมให=แก4พนักงานจ=างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ทั่วไปของกอง
การศึกษา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
หนังสือกรมส4งเสริมการปกครองท=องถิ่น ด4วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน 815,760.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างชั่วคราวให=แก4พนักงานจ=างตามภารกิจและพนักงานจ=างทั่วไปของกองการศึกษา โดย
คํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 878,640.-บาท
เพื่ อจ4 า ยเปS น เงิ น เพิ่ มค4 า ครองชี พชั่ ว คราวให= แก4 พ นั กงานจ= า งตามภารกิ จ และพนั กงานจ= า งทั่ ว ไปของกอง
การศึกษา พร=อมเงินปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม 7,814,560.-บาท
รวม 72,0๐๐.-บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลให=แก4พนักงานเทศบาลและลูกจ=างประจําของกองการศึกษา (ตั้ง
จ4ายจากเงินรายได=)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน ๓,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ4 า ยเปS น ค4 า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให= แ ก4 พ นั ก งานเทศบาลและลู ก จ= า งของกอง
การศึกษา (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาเชาบ+าน
จํานวน 40,0๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเช4าบ=าน / เช4าซื้อบ=าน ของพนักงานเทศบาล (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 6,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ=างประจําตามระเบียบกําหนด (ตั้ง
จ4ายจากเงินรายได=)
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 3,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ตั้งจ4ายจากเงิน
รายได=)

คาใช+สอย

รวม 4,460,100 .-บาท

ประเภทรายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ
รวม 7๐,๐๐๐.-บาท
คาจ+างเหมาการบริการ
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างเหมาแรงงานในการทํา ของต4างๆ ของกองการศึกษา หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
มิใช4การประกอบดัดแปลงต4อเติมครุภัณฑLหรือสิ่งก4อสร=างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาธรรมเนียมตางๆ
จํานวน 4๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม และอื่นๆที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน

รวม 25,๐๐๐.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซ4อมแซมครุภัณฑLที่ชํารุดเสียหาย เช4น เครื่องคอมพิวเตอรL ยานพาหนะ ฯลฯ (ตั้งจ4ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
คาบํารุงรักษาและซอมแซมศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 5,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซ4อมแซมครุภัณฑLที่ชํารุดเสียหายของศูนยLพัฒนาเด็กเล็ก เช4น เครื่องคอมพิวเตอรL หรือ
ซ4อมแซม สิ่งก4อสร=าง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวม 4,365,100-บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตB
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในประเพณีวันสงกรานตL เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 110 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 110 (สอดคล=อง
กับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดงานวันคริสตBมาส
จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดงานวันคริสตLมาส เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 111 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีวันขึ้นปAใหม4 เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 110 (สอดคล=อง
กับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดงานประเพณีวันเข+าพรรษา
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีวันเข=าพรรษา หล4อเทียน แห4เทียน และถวายเทียนพรรษา เปSนค4า
ใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA
(พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 111 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2
การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดงานวันเด็กแห4งชาติ เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 111 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดงานแข4งขันกีฬาประชาชนเปSนค4าจัดหรือส4งนักกีฬาหรือนักกรีฑา และประชาชนเข=าร4วม
แข4งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธL ระหว4างองคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระหว4างหน4วยงานเทศบาลและประชาชน และกีฬา
หน4วยงานไชยปราการสัมพันธL การแข4งขันกีฬาหมู4บ=าน/ชุมชน/แม4บ=าน /ประชาชนทั่วไป เปSนค4าอุปกรณLกีฬาหรือ
กรีฑา ค4าชุดนักกีฬา เปSนค4าใช=สอยค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 153 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
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โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
จํานวน
๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห4งชาติ เช4น ค4าจัดการแข4งขันกีฬา ฯลฯ เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน
ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 –
๒๕๕9) หน=า 111 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคม
อยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดงานวันออกพรรษา
จํานวน 15,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในพิธีทางศาสนาและโครงการจัดงานวันออกพรรษา เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และ
ค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า
112 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดงานทําบุญสลากภัตตB
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีโครงการจัดงานทําบุญสลากภัตตL เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ
และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)
หน=า 112 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็น
เปSนสุข)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดการแข4งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2547 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 111 (สอดคล=อง
กับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการถนนคนเดิน
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดิน เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 91 (สอดคล=อง
กับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 1 การสร=างความมั่งคั่งอย4างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง)
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมสัญจร)
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการส4งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมสัญจร)
เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 113 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็น
ที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของกองการศึกษา
จํานวน 100,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา และค4าใช=จ4าย
อื่นๆที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 174
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส
เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
โครงการประชุมและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
จํานวน
๑๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการประชุมและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ
และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 –
๒๕๕9) หน=า 140 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=าง
ประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายต4างๆ ได=แก4 ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าใช=จ4ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช4น ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าบริการจอดรถ ณ
ท4าอากาศยาน ค4าผ4านทางด4วนพิเศษ ค4าธรรมเนียมในการใช=สนามบิน ค4าลงทะเบียนต4าง ๆ และค4าใช=จ4ายอื่นๆที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ เกี่ยวกับเดินทางไปราชการในราชนาจักร และนอกราชอาณาจักร (ต4างประเทศ) (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
โครงการรณรงคBเพื่อปKองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการรณรงคLเพื่อปXองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อการศึกษาเพื่อต4อต=านการใช=สารเสพติดใน
เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 152 (สอดคล=อง
กับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน)
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โครงการสงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศ
จํานวน
2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการส4งเสริมการเรียนภาษาต4างประเทศ เช4น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เปSนค4าใช=สอย
ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด=วย
ค4าใช=จ4ายในการฝkกอบรมขององคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น พ.ศ.2549 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 139 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการสนับสนุนคาใช+จายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 3,782,100-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ส4งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท=องถิ่น(ค4าใช=จ4ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค4าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 141 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญBชาวบ+านสูเยาวชน
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญLชาวบ=านสู4เยาวชน(อุ=ยสอนหลาน) เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน
ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7
– ๒๕๕9) หน=า 116 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคม
อยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการจัดทําศูนยBการเรียนรู+สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าจัดซื้อสื่อ / อุปกรณL / หนังสือฝkกทักษะและเสริมประสบการณLการเรียนของเด็กปฐมวัยและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 141
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการพัฒนาครูผู+ดูแลเด็ก/ผู+ดูแลเด็กของศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
18,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการอบรมสัมมนา ดูงาน ได=แก4 ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก และค4าใช=จ4ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงคL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 –
๒๕๕9) หน=า 142 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคม
อยู4เย็นเปSนสุข)

คาวัสดุ

รวม

3,282,460-บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ4ายเอกสาร สิ่งพิมพLต4างๆ
และวัสดุอุปกรณLที่ใช=ในสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุ/ครุภัณฑLโฆษณาและเผยแพร4 เช4น ค4าฟYลLม เทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอรL พู4กัน
สี ผ=าเขียนปXาย ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุคอมพิวเตอรB
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าแผ4นหรือจานบันทึกข=อมูล ตลับผงหมึก แปXนพิมพL เครื่องอ4านและบันทึกข=อมูลแบบต4างๆ
เช4น แบบซีดีรอม ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุกีฬา
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้ออุปกรณLการกีฬาชนิดต4าง ๆ ในการส4งเสริมการกีฬาในท=องถิ่น จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับ
นักกีฬา รองเท=านักกีฬา ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 15,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อเชื้อเพลิงและหล4อลื่นต4างๆ เช4น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แกuสหุงต=ม
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของเครื่องใช=ต4างๆ เช4น ถ=วย ชาม ช=อน ส=อม แก=วน้ํา จานรองแก=ว ถ=วยกาแฟ
กระติกน้ําร=อน กระติกน้ําแข็ง ผ=าปูโตuะ ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะขนสง
จํานวน 2,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของเครื่องใช=ต4าง ๆ เช4น แบตเตอรี่ ยางรถยนตL รถจักรยานยนตL นอตและสกรู หัว
เทียน ไฟเบรก ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ
จํานวน 20,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุ อุปกรณLไฟฟXาและวิทยุ เช4น สายไฟฟXา ปลั๊กไฟฟXา สวิตซLไฟฟXา หลอดไฟฟXา ลําโพง
ไมโครโฟน ถ4ายไฟฉาย มิกซL ที่สําหรับใช=ในสํานักงานรวมถึงอุปกรณLสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ เปSนต=น (ตั้ง
จ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน ๒,302,30๐.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให=แก4นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ จํานวน ๘
โรงเรียน (จํานวน 1,265 คน) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน ๒๙9,880-บาท
เพื่ อ จ4 า ยเปS น ค4 า จั ด ซื้ อ อาหารเสริ ม (นม) ให= แ ก4 ศู น ยL พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในเขตเทศบาลตํ า บลไชยปราการ
(จํานวน 153 คน) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน 553,280-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให=แก4โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ (279คน x ๑๓๐วัน x ๗บาท=
253,890) (329 คนx ๑๓๐ วัน x ๗บาท= 299,390) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม

7,550,000-บาท
รวม

5,1๔0,000-บาท

อุดหนุนให+แกที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจัดงานไม=ดอกไม=ประดับ ครั้งที่ ๓8 เพื่ออุดหนุนการจัดงานไม=ดอกไม=ประดับของจังหวัดเชียงใหม4 ตามโครงการ
จัดงานมหกรรมไม=ดอกไม=ประดับ ครั้งที่ ๓8 พ.ศ.๒๕๕7 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA
(พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 113 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4
องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปSนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล=อม และ
พลังงานสะอาด)
อุดหนุนให+แกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจัดงานไม=ดอกไม=ประดับ ครั้งที่ ๓8 เพื่ออุดหนุนการจัดงานไม=ดอกไม=ประดับของจังหวัดเชียงใหม4และอําเภอ
ไชยปราการ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม=ดอกไม=ประดับ ครั้งที่ ๓8 พ.ศ. ๒๕๕7 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 113 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24
กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปSน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล=อม และพลังงานสะอาด)
อุดหนุน ให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจัดงานรดน้ําดําหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานตL เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมร4วมงานประเพณีรดน้ําดําหัว
เนื่องในเทศกาลสงกรานตLของอําเภอไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.
๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 114 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4
องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อออกร=านงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม4 เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมการออกร=านงานฤดูหนาว
และกาชาดจังหวัดเชียงใหม4ของอําเภอไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.
๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 90 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกร
ปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 1 การสร=างความมั่นคงอย4างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านปงตํา (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 320,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ=านปงตํา จํานวนนักเรียน 80 คน (80X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
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อุดหนุนให+แกโรงเรียนวัดอรัญญวาสี (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 296,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญวาสี จํานวนนักเรียน 74 คน(74X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านห+วยบง (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 304,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ=านห=วยบง จํานวนนักเรียน 76 คน (76X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนวัดบ+านทา (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 612,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ=านท4า จํานวนนักเรียน 153 คน (153X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านแมขิ (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 360,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ=านแม4ขิ จํานวนนักเรียน 90 คน (90X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 1,204,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จํานวนนักเรียน 301 คน
(301X20X200) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137
(อุดหนุนตามภารกิจถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การ
สร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านอาย (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 1,068,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ=านอ4าย จํานวนนักเรียน 267 คน (267X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)

61
อุดหนุนให+แกโรงเรียนบ+านห+วยไผ (ค4าอาหารกลางวัน)
จํานวน 896,000.-บาท
เพื่อเปSนค4าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ=านห=วยไผ4 จํานวนนักเรียน 224 คน (224X20X200)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 137 (อุดหนุนตามภารกิจ
ถ4ายโอน) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSน
สุข)
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปOนสาธารณประโยชนB

รวม 2,250,000.-บาท

อุดหนุน ให+แกวัดสุปhฎนาราม หมูที่ 2 ต.ปงตํา
จํานวน 12๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดมหิงสาวาส หมูที่ 3 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ผู=ว4า
ราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม4 ที่ชม. 0023.3/29188 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดอรัญญวาสี หมูที่ 4 ต.ปงตํา
จํานวน 25๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดมวงคํา (ห+วยมวง) หมูที่ 6 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดพระวิสุทธิวงศB หมูที่ 7 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดเดนสามัคคี หมูที่ ๑ ต.หนองบัว
จํานวน 2๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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อุดหนุน ให+แกวัดบุญฑริกกาวาส หมูที่ 3 ต.หนองบัว
จํานวน 110,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดสุกาวาส หมูที่ ๑ ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ผู=ว4า
ราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม4 ที่ชม. 0023.3/29188 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดศรีดงเย็น หมูที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 21๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดอินทาราม หมูที่ 4 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 11๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดทรายขาว หมูที่ 7 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดเชียงหมั้น หมูที่ ๑5 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ไม4เกินร=อย
ละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุน ให+แกวัดหนองเทียนคํา หมูที่ ๑6 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 6๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณLศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปSนศูนยLกลางการ
พัฒนา (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 117 (ผู=ว4า
ราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม4 ที่ชม. 0023.3/29188 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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อุดหนุนให+แกวัดสุปhฏนาราม (บ+านทา)หมูที่ ๒ ต.ปงตํา
จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ออบรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (วันแม4แห4งชาติ) เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลไชยปราการ เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู=ให=แก4นักเรียนในการศึกษาหา
ความรู=โดยใช=สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนค4าใช=จ4ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 112 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม4
ที่ชม. 0023.3/29188 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดปMาไม+แดง (พระเจ+าพรหมมหาราช ) หมูที่ 9 ต.หนองบัว
จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบวชสามเณรภาคฤดูร=อน เปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร=อนให=กับเด็กและเยาวชนในช4วง
ปYดภาคเรียน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 110 (ไม4
เกินร=อยละ 3) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็น
เปSนสุข)
อุดหนุนให+แกวัดพระวิสุทธิวงศB หมูที่ 7 ต.ปงตํา
จํานวน
1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ออบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนบ=านห=วยบงเพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
ความรู=ให=แก4นักเรียนในการศึกษาหาความรู=โดยใช=สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนค4าใช=จ4ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 112 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4
วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม4 ที่ชม. 0023.3/29188 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556) (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม

160, 000.- บาท

อุดหนุน ให+แกสภาวัฒนธรรมอําเภอไชยปราการ
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
โครงการฝkกอบรมพิธีกร เพื่ออุดหนุนโครงการฝkกอบรมพิธีกร (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 118 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม4 ที่
ชม. 0023.3/29188 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านปงตํา หมูที่ 1 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านทา หมูที่ 2 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านปางควาย หมูที่ 3 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านมิตรอรัญ หมูที่ 4 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านห+วยมวง หมูที่ 6 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านทุงยาว หมูที่ 8 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านแมขิ หมูที่ 1 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน แมขิหลายฝาง หมูที่ 2 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านศรีดงเย็น หมูที่ 3 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านอินทาราม หมูที่ 4 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านอาย หมูที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน ทรายขาว หมูที่ 7 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านเชียงหมั้น หมูที่ 15 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านเดน หมูที่ 1 ต.หนองบัว จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
อุดหนุนให+แกคณะกรรมการหมูบ+าน บ+านหนองบัว หมูที่ 3 ต.หนองบัว จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการประเพณีสงกรานตL เพื่ออนุรักษLประเพณีวัฒนธรรมท=องถิ่น ค4าอาหารและเครื่องดื่ม
ค4าจ=างเหมาและบริการ ค4าวัสดุสํานักงาน ค4าวัสดุโฆษณาและเผยแพร4 และอื่นที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) หน=า 115 (ผู=ว4าราชการจังหวัดเชียงใหม4 วินิจฉัย ตาม
หนั งสื อจั งหวั ด เชี ย งใหม4 ที่ ชม. 0023.3/29188 ลงวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2556) (สอดคล= องกับ ประเด็ น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร+าง

รวม 200,000.-บาท
รวม 200,000.-บาท

คาใช+จายในการซอมแซมอาคารเรียน
จํานวน 200,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในการซ4อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน และอื่นๆที่กําหนดตามวัตถุประสงคL (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

*******************************
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานสาธารณสุข

รวม 12,130,000 .-บาท

งบบุคลากร

รวม 6,944,140.-บาท

เงินเดือน(ฝMายประจํา)

จํานวน 6,944,140. -บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,690,720.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนให=แก4พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม จํานวน 5 อัตรา
พร=อมเงินปรับปรุง ประจําปA และเงินค4าตอบแทนรายเดือนผู=อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม ระดับ 8
โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได= )
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จํานวน 19,920-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล=อม โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างลูกจ+างประจํา
จํานวน 739,680.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนให=แก4ลูกจ=างประจํา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม จํานวน 5 อัตราพร=อมทั้ง
เงินปรับปรุงประจําปA โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได= )
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ+างประจํา
จํานวน 23,100.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของลูกจ=างประจํา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม
โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน 2,742,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างชั่วคราวให=แก4พนักงานจ=างตามภารกิจ และพนักงานจ=างทั่วไป ของกอง สาธารณสุข
และสิ่งแวดล=อม จํานวน 35 อัตรา โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได= )
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ+าง
จํานวน 1,661,520.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ=างตามภารกิจและพนักงานจ=างทั่วไป ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 67,200.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าตอบแทนรายเดือนผู=อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม ระดับ 8
ที่ได=รับเงินประจําตําแหน4งตามกฎหมาย ว4าด=วยเงินประจําตําแหน4งและมีสิทธิได=รับค4าตอบแทนเปSนรายเดือน
โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน ๑๒ เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม 4,528,060.-บาท
รวม 152,000.- บาท

คาตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชนBแกเทศบาล
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าตอบแทน แพทยL พยาบาลและเจ=าหน=าที่ในการช4วยเหลือการปฏิบัติงานด=าน
สาธารณสุข (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให=แก4พนักงานเทศบาลและลูกจ=าง (ตั้ง
จ4ายจากเงินรายได=)
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลให=แก4พนักงานเทศบาล และลูกจ=างประจํา ของกอง
สาธารณสุข ฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตรให=แก4พนักงานเทศบาลและลูกจ=างประจํา (ตั้งจ4ายจากเงิน
รายได= )
คาเชาบ+าน
จํานวน 42,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเช4าบ=านให=แก4พนักงานเทศบาล (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
คาใช+สอย

รวม 2,460,060.-บาท

รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ

จํานวน 360,000.-บาท

คาจ+างเหมาการบริการ
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างเหมาแรงงานในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข หรือทําสิ่งของต4างๆของ
กองสาธารณสุข เปSนค4าจ=างเหมาพ4นหมอกควัน ค4าขุดลอกรางระบายน้ํา เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดในด=านการส4งเสริมการ
ท4องเที่ยว
คาจ+างเหมากําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน 300,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างเหมาการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ระยะเวลา ๑ ปA (ตั้ง
จ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดในด=าน
การส4งเสริมการท4องเที่ยว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 106 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปSนฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล=อม
และพลังงานสะอาด)
คาธรรมเนียมตางๆ
จํานวน 10,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 2,050,060.-บาท
โครงการให+สุขศึกษาประชาสัมพันธBแกประชาชน
จํานวน 10,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายเปSนค4าใช=จ4ายตามโครงการการให=สุขศึกษาประชาสัมพันธL (อุบัติเหตุ เอดสL วัณโรค
ไข=เลือดออก) โดยเน=นปลูกฝ`งจิตสํานึกและความรู=/เข=าใจแก4ประชาชน (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน(ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 120 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4
ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการอบรมฟjkนฟูวิชาการ/ชมรม อสม.
จํานวน 15,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายในการดําเนินการ ตามโครงการอบรมฟfgนฟูวิชาการ ชมรม อสม. ในเขตเทศบาล ฯ
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัด
ด=าน (ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 119 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
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โครงการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 90,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายในการดําเนินการรณรงคL คัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อทําปุxยหมักไม4พลิกกลับกอง การบริหาร
จัดการด=านการกําจัดขยะมูลฝอย เปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน ค4าวัสดุ และค4าใช=จ4ายอื่นๆที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้ง
จ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน
(การท4องเที่ยว) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 106 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรL
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปSนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล=อม และพลังงาน
สะอาด)
โครงการปKองกันและควบคุมไข+เลือดออกและโรคติดตอในพื้นที่
จํานวน 90,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายในการดําเนินการตามโครงการปXองกันและควบคุมไข=เลือดออกและโรคติดต4อในพื้นที่ เช4น
วัณโรค,ไข=หวัดนก และอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า 122 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=าง
สังคมอยู4เย็นเปSนสุข
โครงการฉีดวัคซีนปKองกันโรคพิษสุนัขบ+า และฉีดยาคุมกําเนิดแกสุนัข/แมว และอบรมอาสาสมัครปศุสัตวB
จํานวน 90,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายในการดําเนินการตามโครงการฉีดวัคซีนปXองกันโรคพิษสุนัขบ=า และฉีดยาคุมกําเนิดแก4
สุนัข / แมว ในเขตเทศบาล และค4าใช=จ4ายโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวL จ4ายเปSนค4าใช=สอย ค4าตอบแทน
ค4าวัสดุฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบ
ยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 127
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการอบรมผู+ประกอบการและกลุมเสี่ยง
จํานวน 10,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายเปSนค4าในการอบรมฟfgนฟูผู=ประกอบการร=านอาหาร ค4าอาหาร ค4าตอบแทนวิทยากร ค4าวัสดุ /
อุปกรณL และค4าใช=จ4ายอื่นที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และ
ได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=า 124 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=าง
สังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในการรักษาความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล+อม และงานโรงฆาสัตวB
จํานวน 1,035,060.-บาท
เพื่อใช=จ4ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในการปฏิบัติงานงานรักษาความสะอาด ดูแล
สิ่งแวดล=อม และงานโรงฆ4าสัตวL (ตั้งจ4ายจากเงินรายได= จํานวน 782,880.- บาท ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 252,180.-บาท) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรL
จังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 166 (สอดคล=องกับ
ประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSน
ประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
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โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
จํานวน 100,000.-บาท
เพื่อใช=เปSนจ4ายในการดําเนินการออกหน4วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให=บริการประชาชนทางด=านสาธารณ
สุ ข และงานบริ ก ารอื่ น ๆของเทศบาลให= แ ก4 ป ระชาชนให= ป ระชาชนเข= า ถึ ง บริ ก ารด= า นสาธารณสุ ข และเปS น
ค4าอาหาร ค4าตอบแทน ค4าวัสดุการแพทยL / อุปกรณL และค4าใช=จ4ายอื่นที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 119 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการ
ให=บริการ)
โครงการปฏิบัติการตอสู+เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 90,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายเปSนค4าในการดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติการต4อสู=เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบล
ไชยปราการ เปSน ค4าอาหาร ค4าตอบแทนวิทยากร ค4าวัสดุ/อุปกรณL และค4าใช=จ4ายอื่นที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน
(ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 153 (สอดคล=องกับประเด็น
ยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4 การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน)
โครงการศูนยBฟjkนฟูสุขภาพผู+ปMวยโรค อัมพฤกษB อัมพาต และกายภาพบําบัด เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 450,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายเปSนค4าดําเนินงานโครงการศูนยLฟfgนฟูสุขภาพผู=ปVวยโรค อัมพฤกษL อัมพาต และกายภาพบําบัด
เทศบาลตําบลไชยปราการเพื่อให=บริการด=านฟfgนฟูรักษาพยาบาล/ปฐมพยาบาล ดูแลสุขภาพ แก4พนักงานและ
ประชาชนผู=มารับบริการ และเปSนสถานที่ในการสร=างเสริมสุขภาพ ให=ประชาชนเข=าถึงบริการด=านสาธารณสุข
และเปSน ค4าใช=จ4ายในการดําเนินงานตามโครงการเปSน ค4าตอบแทน ค4าวัสดุการแพทยL / อุปกรณL และค4าใช=จ4าย
อื่นที่เกี่ยวข=องฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบ
ยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 129
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข)
โครงการปKองกันและควบคุมโรคเอดสBในพื้นที่
จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อใช=จ4ายในการดําเนินการตามโครงการปXองกันและควบคุมโรคเอดสLในพื้นที่เทศบาลตําบล
ไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบ
ยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 125
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็นเปSนสุข
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 40,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าลงทะเบียนการศึกษา/อบรม/สัมมนา
ค4าใช=จ4ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช4น ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าบริการจอดรถ ณ ท4าอากาศยาน ค4าผ4านทางด4วนพิเศษ ค4าธรรมเนียมในการใช=
สนามบิน ค4าลงทะเบียนต4าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม 50,000. -บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมทรัพยLสิน เพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติ เปSนค4าซ4อมแซม
ทรัพยLสินครุภัณฑLต4างๆ และค4าบํารุงรักษาทรัพยLสินครุภัณฑL (วงเงินไม4เกิน ๕,๐๐๐ บาท) เช4น ยานพาหนะ
ขนส4ง เครื่องพ4นหมอกควัน เครื่องตัดหญ=า เครื่องคอมพิวเตอรL เครื่องลวกป`šนขนสุกร เครื่องซuอตให=สลบด=วย
ไฟฟXา เครื่องป`šนไฟฟXา เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาวัสดุ

รวม 1,400,000.-บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 70,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว สิ่งพิมพLต4างๆ น้ําแข็งโม4
ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน 70,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของเครื่องใช=ต4างๆ เช4น ถุงขยะ ไม=กวาด ถังขยะ ถุงเย็น มีดโกน เกลือปVน มีด
ถุงขยะ ตะกร=า ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะขนสง
จํานวน 100,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของเครื่องใช=ต4าง ๆ เช4น แบตเตอรี่ ยางรถยนตL รถจักรยานยนตL นuอตและสกรู
หัวเทียนไฟเบรค ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 900,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อเชื้อเพลิงและน้ํามันหล4อลื่นต4างๆ เช4น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แกuส
หุงต=มฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 40,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของเครื่องใช=ต4าง ๆ เช4น รองเท=า ถุงมือ หมวก ที่ปYดปาก/จมูก หมวกโรงงาน
ผ=าปYดจมูก รองเท=า เสื้อกันเปfgอน เสื้อคลุม ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 20,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุ / ครุภัณฑLโฆษณาและเผยแพร4 เช4น กระดาษเขียนโปสเตอรL พู4กันและ สี ฟYลLม
รูปที่ล=างอัดขยาย ไม=ผ=าเขียนปXาย เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอรB
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าแผ4นหรือจานบันทึกข=อมูล เทปบันทึกข=อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต4อเนื่อง แปXนพิมพL
เครื่องอ4านและบันทึกข=อมูลแบบต4างๆ เช4น แบบซีดีรอม ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอสร+าง
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อ ไม=ต4างๆ ชะแลง ค=อน คีม ท4อน้ําและอุปกรณLประปา ปูนซีเมนตL ทราย สี อิฐ
กระเบื้อง ฯลฯ สําหรับปรับปรุงซ4อมแซมอาคารสํานักงาน ,โรงฆ4าสัตวL บริเวณโดยรอบๆ เปSนต=น
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ
จํานวน 20,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุ อุปกรณLไฟฟXาและวิทยุ เช4น สายไฟฟXา ปลั๊กไฟฟXา สวิตซLไฟฟXา หลอดไฟฟXา ฟYวสL
เบรกเกอรL ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ สําหรับสํานักงานและโรงฆ4าสัตวL (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุการเกษตร
จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุ อุปกรณLการเกษตร เช4น สารเคมีปXองกันและกําจัดวัชพืช จอบ คราด ผ=าใบหรือ
ผ=าพลาสติก และค4าวัสดุในการจัดทําปุxยหมัก เช4น มูลสัตวL เปSนต=น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุวิทยาศาสตรBหรือการแพทยB
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของเครื่องใช=ต4างๆ เช4น วัสดุและอุปกรณLการแพทยL ยา เวชภัณฑL น้ํายากําจัดกลิ่น
น้ํายาฆ4าแมลงวัน ไซริงคL เข็มฉีดยา ทรายอะเบท และเปSนค4าใช=จ4ายในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ํา
หมักชีวภาพ เช4น หัวเชื้อจุลินทรียLสูตร ๑,๓ กากน้ําตาล และค4าใช=จ4ายในการจัดทําน้ํายาเอนกประสงคL
เช4น น้ํายา N ๗๐ น้ํายาขจัดไขมัน หัวน้ําหอม ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาสาธารณูปโภค

รวม 516,000.- บาท

คาไฟฟKา
จํานวน 300,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4ากระแสไฟฟXา อาคารโรงฆ4าสัตวL ของสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจาก
เงินรายได=)
คาน้ําประปา
จํานวน 216,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าน้ําประปาสําหรับอาคารโรงฆ4าสัตวLของสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจาก
เงินรายได=)
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 230,000 .- บาท
รวม 230,000 .-บาท

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอไชยปราการ ตามโครงการศูนยBปฏิบัติการตอสู+เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอไชยปราการ (ศตส.)
จํานวน ๓0,๐๐๐.- บาท
เพื่อใช=ในโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนยLประสานงานปXองกันและแก=ไขป`ญหายาเสพติด อําเภอไชย
ปราการ ที่ใช=แก=ไขป`ญหายาเสพติดในชุมชนและดําเนินการตามภารกิจการปXองกันและปราบปรามยา
เสพติดในพื้นที่ ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)และได=สอดคล=อง
กับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร=อย ปรากฏ
ในแผนสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 153 (ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24
กรกฎาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 4
การสร=างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม 200,000 .-บาท

เงินอุดหนุนให+แก กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ+านในเขตเทศบาล จํานวน ๒๐ หมูบ+าน / ชุมชน
จํานวน 200,000-บาท
เพื่อใช=ในโครงการพัฒนาการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมู4บ=าน ที่ได=ดําเนินการในกิจกรรม
งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน/หมู4บ=าน เขตรับผิดชอบ เพื่อให=บริการแก4ประชาชน เช4น ค4าวัสดุ/
อุปกรณLสํานักงาน/การแพทยL ค4าตอบแทนใช=สอย การอบรม ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได=สอดคล=องกับกรอบยุทธศาสตรLจังหวัดด=าน (ทรัพยากรมนุษยL)
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ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 122 (อุดหนุนตามภารกิจถ4ายโอน)
(สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 2 การสร=างสังคมอยู4เย็น
เปSนสุข) โดยอุดหนุนดังนี้
1. บ=านปงตํา ม.1 ต.ปงตํา ตามโครงการ อสม.บ=านปงตําร4วมแรงร4วมใจห4างไกลโรคเรื้อรัง
จํานวน 10,000.- บาท
2. บ=านท4า ม.2 ต. ปงตํา ตามโครงการ อสม.บ=านท4าร4วมใจพิชิตโรคระบบการไหลเวียนของเลือด
จํานวน 10,000.- บาท
3. บ=านปางควาย ม.3 ต.ปงตํา อสม.บ=านปางควายร4วมใจพิชิตโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
จํานวน 10,000.- บาท
4. บ=านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตํา แกนนํา อสม.บ=านมิตรอรัญพิชิตภัยโรคไม4ติดต4อ
จํานวน 10,000.- บาท
5. บ=านปVารวก ม.5 ต.ปงตํา ตามโครงการชุมชนบ=านปVารวกร4วมใจห4วงใยดูแลสุขภาพจิต
จํานวน 10,000.- บาท
6. บ=านห=วยม4วง ม.6 ต.ปงตํา ตามโครงการชุมชนบ=านห=วยม4วงร4วมใจต=านโรคไข=เลือดออก
จํานวน 10,000.- บาท
7. บ=านห=วยบง ม.7 ต.ปงตํา ตามโครงการหายปวดได= ด=วยภูมิป`ญญา ปกาเกอะญอ
จํานวน 10,000.- บาท
8. บ=านทุ4งยาว ม.8 ต.ปงตํา ตามโครงการ ชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข=เลือดออก
จํานวน 10,000.- บาท
9. บ=านเด4น ม.1 ต.หนองบัว ตามโครงการชุมชนบ=านเด4นร4วมใจ ปXองกันภัยไข=เลือดออก ปA 2557
ปA 2556
จํานวน 10,000.- บาท
10. บ=านห=วยไผ4 ม.2 ต.หนองบัว ตามโครงการอาหารปลอดภัย
จํานวน 10,000.- บาท
11. บ=านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ตามโครงการพัฒนาฟfgนฟูศูนยLสาธารณสุขมูฐานในชุมชนบ=าน
หนองบัว
จํานวน 10,000.- บาท
12. บ=านแม4ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการพัฒนาการดําเนินงานควบคุมโรคติดต4อในหมู4บ=าน
บ=านแม4ขิหมู4 1
จํานวน 10,000.- บาท
13. บ=านแม4ขิหล4ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารและเผยแพร4
ข=าวสาร ทางสุขภาพ บ=านแม4ขิหล4ายฝาง หมู4 2
จํานวน 10,000.- บาท
14. บ=านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการล=อมรั้วปXองกันโรคติดต4อ บ=านศรีดงเย็น หมู4 3
จํานวน 10,000.- บาท
15. บ=านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการ อสม.อินทารามร4วมใจเฝXาระวังภัยโรคไข=เลือดออก
จํานวน 10,000.- บาท
16. บ=านอ4าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการชุมชนบ=านอ4ายสุขภาพดีด=วยความร4วมมือของชุมชนและ
อสม. ปA 57
จํานวน 10,000.- บาท
17. บ=านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการ อสม.บ=านทรายขาวร4วมใจส4งเสริมสุขภาพในชุนชน
ปA 57
จํานวน 10,000.- บาท
18. บ=านดงปVาสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการแก=ไขป`ญหาและควบคุมโรคไข=เลือดออกในชุมชน
บ=านดงปVาสัก
จํานวน 10,000.- บาท
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19. บ=านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการปXองกันและควบคุมโรคไข=เลือดออกในหมู4บ=าน
เชียงหมั้น ปA 57
จํานวน 10,000.- บาท
20. บ=านด=ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น ตาม อสม.บ=านด=ง ร4วมใจเฝXาระวังภัยสุขภาพจิต
จํานวน 10,000.- บาท
งบลงทุน
คาครุภัณฑB
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB

รวม 427,800.- บาท
รวม 427,800.-บาท
รวม 356,800.- บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB
จํานวน 100,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑL เพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติ เปSนค4า
ซ4อมแซมทรัพยLสินครุภัณฑLต4างๆ และค4าบํารุงรักษาทรัพยLสินครุภัณฑL ที่มีวงเงินเกินกว4า ๕,๐๐๐.-บาท
เช4น ยานพาหนะขนส4ง เครื่องพ4นหมอกควัน เครื่องตัดหญ=า เครื่องคอมพิวเตอรL เครื่องลวกป`šนขนสุกร
เครื่องช็อตให=สลบด=วยไฟฟXา เครื่องป`šนไฟฟXา และอื่นๆ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาประกอบตัวถังรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล+อ เป[ดข+างเทท+าย
จํานวน 256,800.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าประกอบพร=อมทําสีชุดตัวถังรถยนตLบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปYดข=างเทท=ายตู=
บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ไม4น=อยกว4า 8 ลบ.เมตร พร=อมติดตั้งอุปกรณLครบถ=วน สําหรับซ4อม
บํารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑLยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1460 ยี่ห=ออีซูซุ
รุ4น NPR เพื่อใช=ในการอํานวยความสะดวกและบริการประชาชนในด=านการจัดเก็บขยะมูลฝอย และ
เศษวัสดุ กิ่งไม=ใบไม=ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการเพื่อไปกําจัดที่ศูนยLกําจัดขยะ
(ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวย
ความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อรองรับการดําเนินงานต4างๆ ของเทศบาล
ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจําดําเนินการด=วย ความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑL โดยได=กําหนดราคาจากากรสืบราคาจํานวน 3 ร=าน) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 172 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย
คาครุภัณฑBคอมพิวเตอรB

รวม 47,000.-บาท

1.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB พร+อมอุปกรณBจํานวน 2 เครื่อง
1.1คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมน+อยกวา 18 นิ้ว) ราคา
14,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดประกอบด+วย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน4วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม4น=อยกว4า 2.9 GHz หรือดีกว4า
จํานวน 1 หน4วย
- มีหน4วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว4า มีขนาดไม4น=อยกว4า 4 GB
- มีหน4วยจัดเก็บข=อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว4า ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 500 GB หรือมี
Solid State Disk ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 60 GB จํานวน 1 หน4วย
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- มี DVD-RW หรือดีกว4า จํานวน 1 หน4วย
- มีช4องเชื่อมต4อระบบเครือข4าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว4า จํานวนไม4น=อยกว=า 1 ช4อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว4า มี Contrast Ratio ไม4น=อยกว4า 600 : 1 และมีขนาดไม4น=อยกว4า 18
นิ้วจํานวน 1 หน4วย
ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL เนื่องจากไม4ระบุในมาตรฐานครุภัณฑL
แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการต4างๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วย
ความประหยัดโดยได=กําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปAงบประมาณ ๒๕๕6 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=าที่ ๑72 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และ
เปSนธรรมในการให=บริการ)
1.2 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB โนlตบุlค สําหรับงานสํานักงาน ราคา 19,000.-บาท
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดประกอบด+วย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน4วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม4น=อยกว4า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม4
น=อยกว4า 2.5 GHz จํานวน 1 หน4วย
- มีหน4วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว4า ขนาดไม4น=อยกว4า 4 GB
- มีหน4วยจัดเก็บข=อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม4น=อยกว4า 500 GB จํานวน 1 หน4วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว4า มีขนาดไม4น=อยกว4า 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว4า จํานวน 1 หน4วย
- มีช4องเชื่อมต4อระบบเครือข4าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว4า จํานวนไม4น=อยกว4า 1 ช4อง
- สามารถใช=งานได=ไม4น=อยกว4า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL เนื่องจากไม4ระบุในมาตรฐานครุภัณฑL
แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการต4างๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วย
ความประหยัดโดยได=กําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปAงบประมาณ ๒๕๕6 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=าที่ ๑72 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และ
เปSนธรรมในการให=บริการ)
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ครุภัณฑBโรงงาน
รวม 24,000.-บาท
มีดผาซาก
จํานวน 24,000.-บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อมีดผ4าซาก จํานวน 1 เล4ม ความกว=าง 3 ½ นิ้ว ความยาว 35 เซนติเมตร
(ไม4รวมด=ามจับ) ความหนาของมีด 5.0 มิลลิเมตร (ด=านสันมีดบน) ทําจากสแตนเลสเกรดพิเศษไม4เปSน
สนิม ใช=ในการผ4าซากสุกรในโรงฆ4าสัตวL (ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องในใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินงานต4างๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะ
ดําเนินการด=วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑL โดยได=กําหนดราคาจากการสืบ
ราคาจํานวน 3 ร=าน) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.2557-2559)
หน=า 172

*******************************
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 11,488,600 .- บาท

งบบุคลากร

รวม 3,911,280.- บาท

เงินเดือน (ฝMายประจํา)

รวม 3,911,280.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,349,880.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเดือนให=แก4พนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา พร=อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปAและเงิน
ค4าตอบแทนรายเดือนผู=อํานวยการกองช4าง โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน 12 เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 67,200.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าตอบแทนรายเดือนของผู=อํานวยการกองช4าง ผู=ดํารงตําแหน4งระดับ 8 ที่ได=รับเงิน
ประจําตําแหน4งตามกฎหมาย ว4าด=วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน4ง และมีสิทธิได=รับค4าตอบแทนเปSนรายเดือน
เท4ากับอัตราเงินประจําตําแหน4งที่ได=รับอยู4อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน 12 เดือน (ตั้ง
จ4ายจากเงินรายได=)
คาจ+างพนักงานจ+าง
จํานวน ๑,709,400.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างชั่วคราวให=แก4พนักงานจ=างของกองช4าง โดยแบ4งเปSนพนักงานจ=างตามภารกิจ
และพนักงานจ=างทั่วไป โดยคํานวณตั้งไว=ไม4เกิน 12 เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ+าง
จํานวน 784,800.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินเพิ่มค4าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ=างตามภารกิจและพนักงานจ=างทั่วไป โดย
คํานวณตั้งไว=ไม4เกิน 12 เดือน (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม 4,106,320.- บาท
รวม

๑๘๖,๔๐๐.-

บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให=แก4พนักงานเทศบาลและลูกจ=าง
(ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาลให=แก4พนักงานเทศบาล (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
ประเภทเงินคาเชาบ+าน
จํานวน
เพื่อจ4ายเปSนเงินค4าเช4าบ=านให=แก4พนักงานเทศบาล (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)

๑๐๑,๔๐๐.- บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตรให=แก4พนักงานเทศบาลและลูกจ=าง (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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คาใช+สอย

รวม

508,000.-

บาท

ประเภทรายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ
รวม ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
คาจ+างเหมาบริการ
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจ=างเหมาแรงงาน, เครื่องจักรในการทําสิ่งของต4าง ๆ ค4าจ=างเหมาบริการ เช4น
จ=างเหมารถเทเลอรLขนย=ายรถขุดตีนตะขาบ จ=างเหมาประชากรผู=มีรายได=น=อยตามนโยบายของรัฐบาลในการ
จัดทํากิจกรรมต4าง ๆ ให=เทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน
๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าธรรมเนียม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยBสิน

รวม 100,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยBสิน
จํานวน 100,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซ4อมแซมครุภัณฑLที่ชํารุดเสียหาย เช4น รถขุดไฮดรอลิคแบบล=อยาง รถขุดตีนตะขาบ
รถบรรทุก ๖ ล=อ รถกระเช=าไฟฟXา รถอีแต•น รถจักรยานยนตL เครื่องตัดหญ=า เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข+าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม 288,000.- บาท
คาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4าย ดังนี้ เพื่อเปSนค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าใช=จ4ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช4น ค4าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค4าพาหนะ ค4าเช4าที่พัก ค4าบริการจอดรถ ณ
ท4าอากาศยาน ค4าผ4านทางด4วนพิเศษ ค4าธรรมเนียมในการใช=สนามบิน ค4าลงทะเบียนต4าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ4าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองชาง
จํานวน 108,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกองช4าง
ค4าใช=จ4ายอื่น ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. (๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 165
โครงการซอมแซมฝายต+นน้ําลําธาร (Check Dam)
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซ4อมแซมฝายต=นน้ําลําธาร ( Check Dam) ภายในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 104
โครงการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวางและจัดทําผังเมือชุมชนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 37
โครงการสร+างพื้นที่สีเขียวลดโลกร+อนมุงสูเมืองคารBบอนต่ํา
จํานวน 10๐,๐๐๐ .- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดทําโครงการ “สร=างพื้นที่สีเขียวลดโลกร=อนมุ4งสู4เมืองคารLบอนต่ํา” เปSนค4าจัดซื้อ ต=นไม=
พันธLไม= ปุxย ดิน อุปกรณLต4าง ๆ ค4าจัดฝkกอบรม ค4าอาหาร ค4าเครื่องดื่ม ค4าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค4าใช=จ4ายที่
เกี่ยวข=องในการจัดโครงการ ฯลฯ ในการดําเนินการตามโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว4าด=วยค4าใช=จ4ายในการฝkกอบรมขององคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น พ.ศ.2549 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข=อง (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 104
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คาวัสดุ

รวม

3,371,920-

บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทคาวัสดุไฟฟKาและวิทยุ
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าหลอดไฟฟXา บาลาทสL สายไฟฟXา โคมไฟฟXา ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทคาวัสดุกอสร+าง
จํานวน ๑,388,600.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว4านไฟฟXา เลื่อย ไขควง ท4อระบายน้ํา เพื่อ
ซ4อมแซมฝายแม=วในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๑,463,32๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าฟYลLม กระดาษโปสเตอรL สี พู4กัน ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอรB
จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าตลับผงหมึก แผ4นหรือจานบันทึกข=อมูล ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุอุปกรณLต4างๆ เช4น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม4แรง หัวเทียนไขควง
กระจกมองข=างรถกุญแจ หม=อน้ําสําหรับรถยนตL และอุปกรณLอื่นๆ ที่เกี่ยวข=อง ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
ประเภทวัสดุงานบ+านงานครัว
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าสิ่งของเครื่องใช=ต4าง ๆ เช4น แปรง ไม=กวาด เข4ง กระสอบ มีด และอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรBการแพทยB
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าวัสดุวิทยาศาสตรLการแพทยL เช4น ค4าสารส=ม คลอรีน สารกรองน้ํา และอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าซื้อสิ่งของต4าง ๆ เช4น หมวก รองเท=าบูuท เสื้อกันฝน ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
ประเภทวัสดุการเกษตร
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าใช=จ4ายวัสดุการเกษตร เช4น ค4าพันธุLไม= ค4าปุxยเคมี ค4ายาฆ4าแมลง ค4ายาฆ4าหญ=า
หน=ากากปXองกันแกuสพิษ ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาสาธารณูปโภค

รวม

๔๐,๐๐๐.-

บาท

ประเภทคาไฟฟKา
จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4ากระแสไฟฟXาหอกระจายเสียง, อาคารชุมชน, ลานกีฬาต=านยาเสพติด , สวนสาธารณะ
และไฟฟXาสาธารณะที่เกินสิทธิ์ในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ4ายจากเงินรายได=)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

230,000.- บาท
รวม

เงินอุดหนุนสวนราชการ

230,000.- บาท

อุดหนุนให+แก การไฟฟKาสวนภูมิภาค
จํานวน 230,000 บาท
เพื่อเปSนค4าขยายเขตไฟฟXาในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ บริเวณบ=านเชียงหมั้น หมู4ที่ 15
ตําบลศรีดงเย็น (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) หน=าที่ 37
(ได=รับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให=แก4องคLกรปกครองส4วนท=องถิ่น
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556) (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=างประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการ
ให=บริการ)
งบลงทุน
คาครุภัณฑB
คาครุภัณฑBการเกษตร

รวม

3,241,000.- บาท
รวม

471,๐๐๐.- บาท
รวม

71,๐๐๐.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 3 แรงม+า
จํานวน 33,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 3 แรงม=า จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑLประกอบด=วย มีความเร็วรอบของมอเตอรLไฟฟXา 2,700 – 3,000 รอบ/นาที (RPM)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 171
(ครุภัณฑLดังกล4าวเปSนครุภัณฑLนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชนซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาด และจะดําเนินการด=วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑL โดยได=กําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ร=าน)
คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 5 แรงม+า
จํานวน 38,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปSนค4าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 5 แรงม=า จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 37,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑLประกอบด=วย มีความเร็วรอบของมอเตอรLไฟฟXา 2,700 – 3,000 รอบ/นาที (RPM)
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) หน=า 171
(ครุภัณฑLดังกล4าวเปSนครุภัณฑLนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑL แต4มีความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชนซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาด และจะดําเนินการด=วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑL โดยได=กําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ร=าน)
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คาครุภัณฑBคอมพิวเตอรB

รวม 50,000.-บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรB สําหรับงานประมลผล แบบที่ 2
จํานวน 32,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรL สําหรับงานประมลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม4น=อยกว4า 18
นิ้ว) พร=อมอุปกรณLจํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน4วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม4น=อยกว4า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม4น=อยกว4า 3.0 GHz และมีหน4วยความจําแบบ Cache Memory ไม4น=อยกว4า 8 MB จํานวน 1 หน4วย
-มีหน4วยประมลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน4วยความจําขนาดไม4น=อยกว4า 1 GB
-มีหน4วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว4า มีนาดไม4น=อยกว4า 4 GB
-มีหน4วยจัดเก็บข=อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว4าขนาดความจุไม4น=อยกว4า 2TB จํานวน 1
หน4วย
-มี DVD-RW หรือดีกว4า จํานวน 1 หน4วย
-มีช4องเชื่อมต4อระบบเครือข4าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว4า จํานวนไม4น=อยกว4า 1 ช4อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว4า มี Contrast Ratio ไม4น=อยกว4า 600:1 และมีขนาดไม4น=อยกว4า 18 นิ้ว
จํานวน 1 หน4วย
ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL เนื่องจากไม4ระบุในมาตรฐานครุภัณฑL แต4มี
ความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อรองรับการ
ดําเนินการต4างๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วยความประหยัดโดย
ได=กําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปAงบประมาณ
๒๕๕6 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=าที่ ๑71 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=าง
ประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพB ชนิดเลเซอรB/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 18,000.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าจัดซื้อเครื่องพิมพLชนิดเลเซอรL/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพLไม4น=อยกว4า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพLไม4น=อยกว4า 20 หน=าต4อนาที
-มีความเร็วในการพิมพLขาวดําไม4น=อยกว4า 20 หน=าต4อนาที
-มีหน4วยความจํา (Memory) ขนาดไม4น=อยกว4า 16 MB
-สามารถพิมพLเอกสารกลับหน=าอัตโนมัติได=
-มี Interface ไม4น=อยกว4า 1xParallet หรือ 1x USB 2.0
-มีช4องเชื่อมต4อ Ethernet 10/100 Base TX ไม4น=อยกว4า 1 ช4อง
-สามารถใช=ได=กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส4กระดาษได=ไม4น=อยกว4า 250 แผ4น
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ครุภัณฑLดังกล4าว เปSนครุภัณฑLนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑL เนื่องจากไม4ระบุในมาตรฐานครุภัณฑL แต4มี
ความจําเปSนต=องใช=ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและให=บริการประชาชน และเพื่อรองรับการ
ดําเนินการต4างๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได=ตามราคาท=องตลาดและจะดําเนินการด=วยความประหยัดโดย
ได=กําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปAงบประมาณ
๒๕๕6 ลงวันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕6 (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA (พ.ศ.๒๕๕7๒๕๕9) หน=าที่ ๑71 (สอดคล=องกับประเด็นยุทธศาสตรLในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม4 ประเด็นที่ 5 การสร=าง
ประสิทธิภาพ ความโปร4งใส เปSนประชาธิปไตย และเปSนธรรมในการให=บริการ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑB
จํานวน 350,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑL (ซึ่งเปSนรายจ4ายเพื่อให=สามารถใช=งานได=ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว4า ๕,๐๐๐.- บาท) (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาที่ดินและสิ่งกอสร+าง
คากอสร+างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม 2,770,000.- บาท
รวม 2,770,000.- บาท

ประเภท ระบายน้ํา
รวม 1,554,000.- บาท
1. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 78-132
บ+านมิตรอรัญ หมูที่ 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 270,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 126.00
เมตร แบบมีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 47
2. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 84-85
บ+านห+วยมวง หมูที่ 6 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 220,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 100.00
เมตร แบบมีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 41
3. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 147 ซอย 2
บ+านแมขิ หมูที่ 1 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 235,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร
แบบมีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 40
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4. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน+าโรงเรียน ตอ
จากรางระบายน้ําเดิม บ+านแมขิหลายฝาง หมูที่ 2 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 232,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 70.00 เมตร
แบบมีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 39
5. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 70-72
บ+านอินทาราม หมูที่ 4 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 96,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 45.00 เมตร
แบบมีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 42
6. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 23-418
บ+านดงปMาสัก หมูที่ 9 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 228,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 70.00 เมตร
แบบมีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 52
7. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 404 ตอจาก
รางระบายน้ําขนาดใหญเดิม บ+านด+ง หมูที่ 17 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 223,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 45.00เมตร
แบบไม4มีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 50
8. โครงการกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ+านเลขที่ 65 บ+านห+วยไผ
หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว=าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 35.00 เมตร
แบบไม4มีฝาปYด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 52
ประเภท ถนน

รวม 1,016,000.- บาท
1. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ บริเวณบ+านเลขที่ 190-195/1 ซอยแปลง
เพาะ บ+านปางควาย หมูที่ 3 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 231,000.-บาท
เพื่อก4อสร=างถนนคอนกรีตเสริมไม=ไผ4 ขนาดกว=าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม4น=อยกว4า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 50
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2. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ บริเวณถนนสายวัดเวียงไชย ตอจากถนน
เดิมบ+านปMารวก หมูที่ 5 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 226,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างถนนคอนกรีตเสริมไม=ไผ4 ขนาดกว=าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม4น=อยกว4า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 39
3. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ บริเวณสายลําเหมืองสัน บริเวณบ+านเลขที่
85 บ+านอินทาราม หมูที่ 4 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 143,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างถนนคอนกรีตเสริม ไม=ไผ4 ขนาดกว=าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม4น=อยกว4า 261.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 49
4. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ บริเวณบ+านเลขที่ 63-65 บ+านทรายขาว
หมูที่ 7 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 224,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างถนนคอนกรีตเสริมไม=ไผ4 ขนาดกว=าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม4น=อยกว4า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 42
5. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ บริเวณบ+านเลขที่ 38-129 บ+านห+วยไผ
หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 66,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างถนนคอนกรีตเสริมไม=ไผ4 ขนาดกว=าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ไม4
น=อยกว4า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 45
6. โครงการกอสร+างถนนคอนกรีตเสริมไม+ไผ บริเวณบ+านเลขที่ 99/3 ซอยธนาคารออม
สินบ+านห+วยไผ หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 126,000.- บาท
เพื่อก4อสร=างถนนคอนกรีตเสริมไม=ไผ4 ขนาดกว=าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือพื้นที่ไม4
น=อยกว4า 227.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ (ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปA พ.ศ. 2557-2559 หน=า 45
ปรับปรุงเสียงตามสาย
รวม 200,000.- บาท
1. คาปรับปรุงเสียงตามสายบ+านอาย หมูที่ 5 ตําบลศรีดงเย็น จํานวน 200,00.- บาท
เพื่อจ4ายเปSนค4าปรับปรุงเสียงตามสายบ=านอ4าย หมู4ที่ 5 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม4 เพื่อ
เปลี่ยนชุดลําโพงฮอรLน พร=อมเดินสายใหม4 เปลี่ยนชุดเครื่องขยายเสียง และเครื่องเล4นแผ4นเสียง พร=อมชุดติดตั้ง
(ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
****************************************
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ข+อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
แผนงาน

งบกลาง

งบ/หมวด
งบกลาง

แผนงานบริหารงาน

แผนงานรักษา

แผนงาน

แผนงาน

แผนงานเคหะและ

ทั่วไป

ความสงบภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข

ชุมชน

รวม

งบกลาง

8,443,550

-

-

-

-

-

8,443,550

บําเหน็จ/บํานาญ

782,000

-

-

-

-

-

782,000

เงินเดือน (ฝVายการเมือง)

-

2,848,320

-

-

-

-

2,848,320

เงินเดือน (ฝVายประจํา)

-

8,336,010

1,975,140

5,535,440

6,944,140

3,911,280

26,702,010

ค4าตอบแทน

-

458,800

136,000

72,000

152,000

186,400

1,005,200

ค4าใช=สอย

-

2,377,000

764,000

4,460,100

2,460,060

508,000

10,569,160

ค4าวัสดุ

-

914,000

654,000

3,282,460

1,400,000

3,371,920

9,622,960

ค4าสาธารณูปโภค

-

600,000

-

-

516,000

40,000

1,156,000

ค4าครุภัณฑL

-

202,000

75,000

-

427,800

471,000

1,175,800

ค4าที่ดินและสิ่งก4อสร=าง

-

300,000

-

200,000

-

2,770,000

3,270,000

งบรายจ4ายอื่น

รายจ4ายอื่น

-

50,000

-

-

-

-

50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

-

265,000

-

7,550,000

230,000

230,000

8,275,000

9,225,550

16,351,130

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

3,604,720 21,100,000 12,130,000 11,488,600 73,900,000
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