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(สําเนา)

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

2

สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

3

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไชยปราการ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ต อสภาเทศบาลตํ า บลไชยปราการ อี กครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ าบล
ไชยปราการ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดรับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ดังตอไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 เทศบาลตําบลไชยปราการ
มีสถานะการเงินดังนี้
ก. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
59,730,999.48
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
44,065,021.44
บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม
14,947,561.11
บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน
- โครงการ
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน
บาท
1.2 เงินกูคงคาง (โรงฆาสัตว)
๙๙๖,๕๙๙.๐๐
บาท
(อาคารเทศบาล)
23,613,266.65
บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕6 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
84,950,345.34
บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
2,833,336.21
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
944,686.55
บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
593,459.05
บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1,706,352.59
บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
51,871,646.94
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
27,000,864.00
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
26,861,580.86
บาท
(3) รายจายจริงจํานวน
70,829,561.50
บาท ประกอบดวย
งบกลาง
8,973,752.62
บาท
งบบุคลากร
25,066,021.84
บาท
งบดําเนินการ
23,294,881.65
บาท
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งบลงทุน
6,856,101.20
บาท
งบรายจายอื่น
36,310.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
6,602,494.19
บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 26,648,720.86 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
5,327,313.42 บาท
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบาลตําบลไชยปราการไดประมาณการรายรับไวรวม
ทั้งสิ้น 80,345,๐๐๐.- บาท และไดตั้งงบประมาณรายจายไว 80,345,๐๐๐.- บาท เปนการตั้งงบประมาณ
แบบสมดุลคือตั้งรายรับเทากับรายจาย
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

๒.๑ รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป พ.ศ.๒๕๕6

ประมาณการ
ป พ.ศ.๒๕๕7

ประมาณการ
ป พ.ศ. ๒๕๕8

2,833,336.21
944,686. 55
593,459.05
1,706,352.59
6,077,834.40

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

๒,559,000.00
915,500.00
3๐๐,๐๐๐.๐๐
1,530,00๐.๐๐
5,304,5๐๐.๐๐

51,871,646.94 35,350,500.00 41,540,500.00
51,871,646.94 ๓5,35๐,5๐๐.๐0 41,540,500.00

27,000,864.00 33,900,000.00 33,500,000.00
27,000,864.00 33,9๐๐,๐๐๐.๐๐ 33,5๐๐,๐๐๐.๐๐
84,950,345.34 ๗3,9๐๐,๐๐๐.๐๐ 80,345,๐๐๐.๐๐
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕8
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

๒.๒ รายจายตามงบรายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง

รายจายจริง
ป พ.ศ.๒๕๕6

ประมาณการ
ป พ.ศ.๒๕๕7

ประมาณการ
ป พ.ศ. ๒๕๕8

8,973,752.62.-

9,225,550.-

8,031,150.-

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ และหมวด
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

25,066,021.84.-

29,550,330.-

34,696,810.-

23,294,881.65.-

22,353,320.-

23,372,050.-

6,856,101.20.-

4,445,800.-

6,217,000.-

36,310.00.-

๕๐,๐๐๐.-

50,000.-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

6,602,494.19.-

8,275,000.-

7,977,990.-

รวมจายจากงบประมาณ

70,829,561.50.-

73,900,000.-

80,345,000.-
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สวนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ของ

เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

8

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ของเทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
24,385,630.20,495,000.3,890,630.47,928,220.22,041,610.13,267,210.12,619,400.8,031,150.8,031,150.80,345,000.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
งบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

งบกลาง

รวม

7,123,050.7,123,050.908,100.908,100.รวม 8,031,150
8,031,150

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
8,789,920.3,072,000.5,717,920.5,453,800.319,800.3,178,000.886,000.1,070,000.595,400.395,400.200,000.50,000.50,000.295,990.295,990.15,185,110.-

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,991,290.3,991,290.1,238,600.175,190.772,410.291,000.80,000.80,000.5,309,890.-

12,781,210.3,072,000.9,709,210.6,692,400.494,990.3,950,410.1,177,000.1,070,000.675,400.475,400.200,000.50,000.50,000.295,990.295,990.20,495,000.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
2,019,830.-

2,019,830.1,626,000.66,000.980,000.580,000.164,800.164,800.80,000.80,000.รวม 3,890,630.-

รวม
2,019,830.2,019,830.1,626,000.66,000.980,000.580,000.164,800.164,800.80,000.80,000.3,890,630.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รวม

7,980,100.-

7,980,100.-

7,980,100.6,756,710.67,000.3,325,250.3,364,460.332,800.132,800.200,000.6,972,000.6,972,000.22,041,610.-

7,980,100.6,756,710.67,000.3,325,250.3,364,460.332,800.132,800.200,000.6,972,000.6,972,000.22,041,610.-

12
รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
7,280,270.7,280,270.5,071,940.68,000.3,038,940.1,465,000.500,000.285,000.285,000.630,000.630,000.13,267,210.-

รวม
7,280,270.7,280,270.5,071,940.68,000.3,038,940.1,465,000.500,000.285,000.285,000.630,000.630,000.13,267,210.-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
4,635,400.-

4,635,400.3,225,000.141,400.850,800.2,192,800.40,000.4,759,000.282,000.4,477,000.รวม 12,619,400.-

รวม
4,635,400.4,635,400.3,225,000.141,400.850,800.2,192,800.40,000.4,759,000.282,000.4,477,000.12,619,400.-
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ และโดยเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เปนตนไป
ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 80,345,๐๐๐.- บาท
ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจํานวนทั้งสิ้น 80,345,๐๐๐..- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม
24,385,630.-

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

20,495,000.3,890,630.47,928,220.22,041,610.13,267,210.12,619,400.8,031,150.8,031,150.80,345,000.-

ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ขอ ๖. ใหนายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงนาม)
(นายสุชาติ บัวคํา)
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(
ตําแหนง

)
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการ

รายรับจริง
ป ๒๕๕6

ป 2557

ป 2558

ณ วันที่ 31 ก.ค. 57

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
อากรฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผน
ปลิวเพื่อการโฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
คาปรับการผิดสัญญา
คาปรับอื่น ๆ
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ๆ ซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเสียงขยายเสียง

1,769,069.66
315,540.55
617,670.00
131,056.00
2,833,336.21

1,801,558.25
301,857.75
694,074.00
110,900.00
2,908,390.00

1,600,000.00
289,000.00
550,000.00
120,000.00
2,559,000.00

231,183.00
5,834.55
41,886.00
440,660.00
8,200.00

188,560.00
5,800.60
16,836.00
361,860.00
16,100.00

216,000.00
5,000.00
15,000.00
400,000.00
15,000.00

1,820.00

1,120.00

1,000.00

6,930.00

6,000.00

47,250.00
32,422.00
10,000.00
87,800.00

5,840.00
20.00
55,200.00
148,641.30
50,000.00
127,450.00

50,000.00
20,000.00
15,000.00
140,000.00

4,500.00

2,000.00

2,000.00

9,200.00
2,500.00
2,476.00
755.00

8,650.00
5,300.00
4,450.00
400.00

10,000.00
5,000.00
2,500.00
1,000.00
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล
รวมหมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

3,770.00
7,500.00
944,686.55

2,400.00
12,425.00
1,013,052.90

2,000.00
10,000.00
915,500.00

593,459.05
593,459.05

690,846.63
690,846.63

300,000.00
300,000.00

1,470,858.13
92,200.00
143,294.46
1,706,352.59

1,480,060.00
84,200.00
50,189.00
1,614,449.00

1,440,000.00
30,000.00
60,000.00
1,530,000.00

130,570.23
100,000.00
29,722,625.72 26,741,543.49 26,000,000.00
7,276,469.38 6,059,858.43
6,500.00.00
822,022.87
363,078.56
400,000.00
2,792,214.61 2,565,329.34 2,250,000.00
6,104,502.11 3,453,496.38 3,500,000.00
90,082.30
28,310.44
90,000.00
251,641.95
184,014.50
200,000.00
4,812,078.00 3,604,693.00 2,500,000.00
10.00
500.00
51,871,646.94 43,130,894.37 41,540,500.00
57,949,481.34 49,357,632.90
46,845,000
27,000,864.00 29,705,915.00 33,500,000.00
27,000,864.00 29,705,915.00 33,500,000.00
84,950,345.34 79,063,547.90 80,345,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

80,345,๐๐๐.รายไดจัดเก็บเอง
รวม

บาท แยกเปน

หมวดภาษีอากร
๒,559,0๐๐.- บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน ๑,600,0๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน 289,0๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ภาษีปาย
จํานวน ๕50,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
อากรการฆาสัตว
จํานวน 12๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
รวม 915,5๐๐.- บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
จํานวน 216,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน
5,0๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
๑5,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน 400,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จํานวน
15,๐๐๐.- บาท
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือ
จํานวน
๑,0๐๐.- บาท
แผนปลิงเพื่อการโฆษณา
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน
6,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน 50,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน
20,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว

18
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
จํานวน
๑5,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
จํานวน 140,0๐๐.- บาท
อันตรายตอสุขภาพ
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
จํานวน
2,๐๐๐.- บาท
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จํานวน ๑0,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
จํานวน
5,0๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
๒,5๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเสียงขยายเสียง
จํานวน
๑,0๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน
2,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
จํานวน
10,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 3๐๐,๐๐๐.- บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน 3๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม 1,53๐,๐๐๐.- บาท
เงินทีม่ ีผูอุทิศให
จํานวน 1,440,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยเทียบเคียงกับปที่ลวงมาแลว
คาขายแบบแปลน
จํานวน
๓๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
6๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 41,540,500.- บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
จํานวน ๒6,0๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยถือเฉลี่ยที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 6,5๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยถือเฉลี่ยที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
ภาษีสุรา
จํานวน ๒,๒๕๐,๐๐๐,- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลว งมาแลว
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 3,5๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาภาคหลวงแร
จํานวน 9๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน ๒0๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
จํานวน ๒,5๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล
จํานวน 500.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลว งมาแลว
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 33,5๐๐,๐๐๐.- บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
จํานวน 33,5๐๐,๐๐๐.- บาท
และภารกิจถายโอนเลือกทํา
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
รายจายจริง
ป ๒๕๕6
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
รวมงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
หมวดเงินอุดหนุนที่สาธารณเปนประโยชน

รวมงบเงินอุดหนุน

ประมาณการ
ป ๒๕๕7

ยอดตาง
(%)

ป 2558

8,523,752.62
8,523,752.62

9,225,550.9,225,550.-

8,031,150.8,031,150.-

2,848,320.00
4,075,726.13
6,924,046.13

2,848,320.5,030,520.7,878,840.-

3,072,000.5,717,920.8,789,920.-

884,867.50
2,038,019.66
1,046,225.50
968,906.29
4,938,018.95

373,800.2,162,000.766,000.600,000.3,901,800.-

319,800.3,178,000.886,000.1,070,000.5,453,800.-

90,000.-

90,000.-

75,000.100,000.265,000.-

55,000.150,990
295,990

30,000.00
198,230.00
228,230.00

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
126,170.00
128,000.หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
300,000.รวมงบลงทุน
126,170.00
428,000.งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น
36,310.00
50,000.รวมงบรายจายอื่น
36,310.00
50,000.รวมงานบริหารทั่วไป 12,252,775.08 12,523,640.-

395,400.200,000.595,400.50,000.50,000.15,185,110.-
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รายจายจริง
ป ๒๕๕6
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
2,347,320.34
รวมงบบุคลากร 2,347,320.34
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
90,334.00
หมวดคาใชสอย
340,012.80
หมวดคาวัสดุ
307,952.15
รวมงบดําเนินงาน
738,298.95
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
12,800.00
รวมงบลงทุน
12,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง 3,098,419.29
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,351,194.37
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
2,077,908.37
รวมงบบุคลากร 2,077,908.37
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
82,783.00
หมวดคาใชสอย
486,277.00
หมวดคาวัสดุ
595,280.70
รวมงบดําเนินงาน 1,164,340.70
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
หมวดเงินอุดหนุนสาธารณประโยชน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
18,970.00
รวมงบลงทุน
18,970.00
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,261,219.07
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,261,219.07

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป ๒๕๕7

ป 2558

3,305,490.3,305,490.-

3,991,290.3,991,290.-

85,000.215,000.148,000.448,800.-

175,190.772,410.291,000.1,238,600.-

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

80,000.80,000.5,309,890.20,495,000.-

1,975,140.1,975,140.-

2,019,830.2,019,830.-

136,000.764,000.654,580.1,554,580.-

66,000.980,000.580,000.1,626,000.-

-

80,000.80,000.-

75,000.75,000.3,604,720.3,604,720.-

164,800.164,800.3,890,630.3,890,630.-
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รายจายจริง
ป ๒๕๕6
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
2,670,562.06
รวมงบบุคลากร 2,670,562.06
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
51,345.19
หมวดคาใชสอย
4,049,499.00
หมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน 4,100,844.19
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ
3,343,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
หมวดเงินอุดหนุนสาธารณประโยชน
2,310,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 5,653,000.00
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,424,406.25
รวมแผนงานการศึกษา 12,424,406.25
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
6,289,208.00
รวมงบบุคลากร 6,289,208.00
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
87,790.00
หมวดคาใชสอย
3,487,498.07
หมวดคาวัสดุ
1,701,350.95
หมวดคาสาธารณูปโภค
510,391.29
รวมงบดําเนินงาน 5,787,030.31
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ
230,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเอกชน
รวมงบเงินอุดหนุน
230,000.00

ประมาณการ
ป ๒๕๕7

ยอดตาง
(%)

ป 2558

5,535,440.5,535,440.-

7,980,100.7,980,100.-

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

67,000.3,325,250.3,364,460.6,756,710.-

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

4,942,000.160,000.1,870,000.6,972,000.-

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

132,800.200,000.332,800.22,041,610.22,041,610.-

6,944,140.6,944,140.-

7,280,270.7,280,270.-

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

68,000.3,038,940.1,465,000.500,000.5,071,940.-

30,000.200,000.230,000.-

30,000
600,000.630,000.-
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รายจายจริง
ป ๒๕๕6
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
รวมทุกแผนงาน

ประมาณการ
ป ๒๕๕7

253,555.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558

427,800.253,555.00
427,800.12,559,793.31 12,130,000.-

285,000.285,000.13,267,210.-

12,559,793.31 12,130,000.-

13,267,210.-

3,470,025.00
3,470,025.00

3,911,280.3,911,280.-

4,635,400.4,635,400.-

160,328.00
327,450.00
2,899,422.00
27,947.24
3,415,147.24

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

141,400.850,800.2,192,800.40,000.3,225,000.-

245,632.10
245,632.10

230,000.230,000.-

-

743,299.20
471,000.3,321,500 2,770,000.4,064,799.20 3,241,000.11,195,603.54 11,488,600.-

282,000.4,477,000.4,759,000.12,619,400.-

11,195,603.54 11,488,600.63,315,969.16 73,900,000.-

12,619,400.80,345,000.-
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 80,345,000.- บาท จายจากรายไดจดั เก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
๑. คาชําระหนี้เงินตน

รวม 8,031,15๐.- บาท
รวม 3,518,130.- บาท

๑.๑ คาเงินตน
จํานวน 300,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเป นคาชําระหนี้เงิ นกู ให กับธนาคารกรุงไทย โครงการกูเ งิน เพื่อกอสรางโรงฆ าสัตวเทศบาลตํ าบล
ไชยปราการ ตั้งจายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๓/๒๖๖๔๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ (สัญญาเลขที่ -/
๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวนเงินกู ๗,๙๙๖,๕๙๙.- บาท) ตามสัญญาใหชําระอยางนอยปละครั้ง ๆ
ละไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.-บาท เทศบาลฯ ขอตั้งงบประมาณเพื่อจาย เงินตนปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ คาเงินตน
จํานวน 3,218,130.- บาท
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู ใหกับกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) โครงการกูเงินเพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลและอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจายตามหนังสือ
ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ (สัญญาเลขที่ ๕๙๙/๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๑ จํานวนเงินกู ๓๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท) ปที่ 5 จํานวน 3,218,120.79 บาท ขอตั้งงบประมาณเพื่อ
จายเงินตน จํานวน 3,218,130.- บาท
๒. คาชําระดอกเบี้ย

รวม

489,930.- บาท

๒.๑ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหกับธนาคารกรุงไทย โครงการกูเงินเพื่อกอสราง
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลไชยปราการ ตั้งจายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๗.๓/๒๖๖๔๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๔๘ (สัญญาเลขที่ -/๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวนเงินกู ๗,๙๙๖,๕๙๙.- บาท) สัญญาระบุวาคา
ดอกเบี้ยใหผอนชําระ ดอกเบี้ยเงินกู ทุกเดือน เปนอัตราสูงสุด ตามประกาศของผูใหกู (ปจจุบันเทากับรอยละ
๕.๕ ตอป ขณะทําสัญญา) สําหรับคาธรรมเนียมตาง ๆ เบิกจายใหธนาคารทุกครั้งเมื่อมีการเบิกงวดงาน ฯลฯ
โดยตั้งจายเปนเงิน 10,000.- บาท
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๒.๒ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน 479,930.- บาท
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ คาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ ใหกับกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
โครงการกูเงินเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลและอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล
ไชยปราการ ตั้งจายตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๑๒๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ (สัญญาเลขที่ ๕๙๙/๑๐/
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวนเงินกู ๓๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท) ปที่ 5 จํานวน 479,923.80
บาท ขอตั้งงบประมาณเพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู จํานวน 479,930- บาท
๓. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 766,430.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า สมทบเงิ น ประกั น สั ง คม และจ า ยค า เบี้ ย ประกั น สั ง คมแทนพนั ก งานจ า งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับ พนั กงานจ าง หมวด ๕ ขอ ๓๓ “ให
พนั กงานได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน และมี ห น าที่ ตอ งปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว าด ว ยการประกั น สั ง คมเว น แต คาเบี้ ย
ประกันสังคมใหเทศบาลเปนผูชําระแทนพนักงานจาง”
วิธีคํานวณ
คาตอบแทนพนักงานจางป ๒๕๕8
= ๑5,328,530
บาท
จายคาสมทบประกั นสังคม และจายแทนพนักงานจางในอัตรา 5% ของคาตอบแทนพนั กงานจาง
ทั้งหมดเทากับ 766,426.50 บาท (ขอตั้งงบประมาณ 766,430.- บาท)
4. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
จํานวน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการชวยเหลือผูปวยเอดส จายเงินสงเคราะหชวยเหลือผูปวยโรคเอดส ในเขตเทศบาล
ตําบลไชยปราการ
5. เงินสํารองจาย
จํานวน 1,010,260.- บาท
เพื่ อ ใช จ า ยในกรณี ที่ จํ า เป น ได ต ามความเหมาะสม ซึ่ ง ไม ส ามารถคาดเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล ว งหน า ได
คาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแกไขปญหา
ความเดือดรอนจากสาธารณภัยตาง ๆ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคตาง ๆ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
6. รายจายตามขอผูกพัน

รวม 833,300.- บาท

6.๑ คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท)
จํานวน 96,780.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริง ประจําปที่
ผานมา ยกเวน เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ที่ ๑๐๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
วิธีคํานวณ รายรับตามงบแสดงผลการดําเนินงานปที่ผานมา
หัก
เงินอุดหนุน
รายรับที่นํามาคํานวณสงคาบํารุง ส.ท.ท.
=
คิดเปนเงิน 57,949,481.34 x ๐.๐๐๑๖๗
=
(ขอตั้งงบประมาณ เปนเงิน 96,780.- บาท)

84,950,345.34 บาท
27,000,864.00 บาท
57,949,481.34 บาท
96,775.63 บาท
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6.๒ คาใชจายในการจัดการจราจร
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
โดยจายจากเงินรายไดคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกตามกฎหมายจราจรทางบก เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อ วัสดุอุปกรณจราจร เชน แผงกั้นไฟเตือน ปายเตือน ไฟกระพริ บ คาทาสีตีเ สน เปนตน ตามหนังสื อ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท ๐๐๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
6.๓ คาเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล
ไชยปราการ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 656,52๐.-บาท
เพื่อเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟู
สภาพของหนวยบริการหรือสถานบริการอื่น
6.4 คาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยยึดหลักการประชาชน
ออม ๑ สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ ๑ สวน และรัฐบาล ๑ สวน
7. เงินชวยเหลือพิเศษ
จํานวน ๒๕,๐๐๐.เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคาทําศพใหแกพนักงานลูกจางของเทศบาลที่เสียชีวิต

บาท

8. คาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
จํานวน 908,1๐๐.- บาท
โดยจายคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท) อัตรารอยละ ๒% ของรายไดที่ไม
รวมพันธบัตร เงินกู เงิ นที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสื อสํานักงานกองทุนบําเหน็ จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑
วิธีคํานวณ
รายรับป พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งรับไวรวม
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินที่มีผูอุทิศให
คงเหลือรายรับไมรวมเงินอุดหนุนและเงินที่มีผูอุทิศให
=
คิดเปนเงินสมทบ ก.บ.ท. ดังนี้ 45,405,๐๐๐ x ๒%

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

80,345,๐๐๐.33,5๐๐,๐๐๐.1,44๐,๐๐๐.45,405,๐๐๐.= 908,1๐๐.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

รวม 20,495,000.- บาท
รวม 15,185,110.- บาท
รวม 8,789,920.- บาท
รวม 3,072,000.-บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 756,00๐.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,0๐๐ บาท เปนเงิน 360,0๐๐ บาท
2. รองนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ ๑6,50๐ บาท จํานวน ๒ อัตรา
เปนเงิน ๓96,00๐ บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 240,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ/รองนายกฯ ไดแก
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,๐๐๐ บาท
เปนเงิน 96,๐๐๐ บาท
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,0๐๐ บาท
จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน ๑44,๐๐๐ บาท โดยคํานวณตัง้ จายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 24๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษผูบริหาร ไดแก
1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,๐๐๐ บาท เปนเงิน 96,๐๐๐ บาท
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,0๐๐ บาท จํานวน ๒ อัตรา
เปนเงิน ๑44,๐๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
จํานวน 216,00๐ .-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,500
บาท จํานวน ๑ อัตรา เปนเงิน ๑26,00๐ บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,5๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา เปนเงิน 90,0๐๐ บาท
โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน ๑,620,0๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ ๑6,50๐ บาท เปนเงิน ๑98,00๐ บาท
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ ๑3,50๐ บาท
เปนเงิน ๑62,00๐ บาท
3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,50๐ บาท จํานวน ๑๐ อัตรา
เปนเงิน ๑,260,0๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน ๑๒ เดือน
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เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

5,717,92๐.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 3,237,36๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญประจําป จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 67,20๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 109,๒๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวยเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 2,155,21๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางของสํานักปลัดเทศบาล โดยแบงเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 148,950.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม

5,453,800.- บาท
รวม

319,800.- บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน แก อปท.
จํานวน 124,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผูเขารวมประชุมในกิจการตาง ๆ ของเทศบาล
จํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ใหแก พนักงานเทศบาลและลูกจาง
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.- บาท
คาเบี้ยประชุม
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุมตาง ๆ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนักงาน ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบาน ของพนักงานในงานบริหารทั่วไป

จํานวน 130,8๐๐.- บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจางประจําตามระเบียบกําหนด
คาใชสอย

รวม

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

3,178,000.-บาท
รวม

คาธรรมเนียมตางๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

135,๐๐๐.- บาท
จํานวน 10,๐๐๐.- บาท

คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกเผยแพรกิจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศน และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ฯลฯ
คาจางเหมาบริการ
จํานวน 8๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาขนสงและคาจัดสง แบบพิมพงานทะเบียนราษฎร คาบริการกําจัดปลวก คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือ เขาเลมทําปกหนังสือ คาจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ
อาคารสํานักงานเทศบาล หรือคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตางๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ)
คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน
จํานวน 5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในเขตเทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 133 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปน
ประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ ของเทศบาลตําบลไชยปราการ และคาใชจาย
อื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑34 (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส
เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

390,๐๐๐.- บาท

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํานวน 15๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือมาทัศนศึกษา
ดูงานของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ
จํานวน 30,๐๐๐ .- บาท
เพื่อจายเปน คาเลี้ ยงรั บรองในการประชุ มสภาทองถิ่ น คณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการ และ
ผูเขารวมประชุมในกิจการตางๆของเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ
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โครงการจัดงานรัฐพิธี ๕ ธันวามหาราช และงานฤดูหนาวประจําป
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี๕ธันวามหาราช ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลดุลยเดช
และงานฤดูหนาวประจําป เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 85 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายจัดงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 81 (สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
และพิธีทางศาสนา ตาง ๆ เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 82 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รวม 2,453,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 648,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของสํานักปลัดเทศบาล และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 12(1) ขอ 13
ขอ 27(7) ขอ 28 และขอ 30 โดยวิธีตกลงจางโดยทําการจางเหมาเปนรายวัน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 127 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมใน
การใหบริการ)
โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
จํานวน 40,๐๐๐.- บาท
เพื่ อ จ ายเป น ค า ใช จ า ยในการจั ด ทํ าเวที ป ระชาคมหมู บ า นในเขตเทศบาล เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8๒๕60) หนา 136 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5
การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
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โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 40,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 136 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ)
โครงการประชาสัมพันธกิจการเทศบาล
จํานวน 10๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายการประชาสัมพันธกิจการเทศบาล อาทิเชน แผนพับ ปาย รายงานกิจการของ
เทศบาลประจําป เพื่อใหประชาชนไดเกิดความรู ความเขาใจในภารกิจ หนาที่ของเทศบาล และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 133 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปน
ประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 5,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปน คาใชจ ายในการปรับปรุงศูนย ขอมูลข าวสารของราชการ ของเทศบาลตําบลไชยปราการ
ในการเผยแพรขาวสาร เพื่อใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบขอมูลขาวสาร รองทุกข รองเรียน
เรื่ องความโปร ง ใส ของท องถิ่ น ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หน า ๑28
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
โครงการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น
จํานวน 400,000.- บาท
เพื่ อ จ ายเป น ค า ใช จ ายตามโครงการฝ กอบรมบุ คลากรท อ งถิ่ น สํ าหรั บ พั ฒ นาองค ความรู ในด า น
จริ ย ธรรม ให แ ก ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ข า ราชการ และพนั ก งานของเทศบาลตํ า บล
ไชยปราการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ย
คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 124 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปน
ประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
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โครงการจางงานนักเรียน/นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน
จํานวน 10๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางเด็กนักเรียน/นักศึกษา ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ที่มาทํางานในชวงปดภาคเรียน
ฤดู ร อ น เพื่ อ ช ว ยลดภาระค า ใช จ า ยของผู ป กครอง และเสริ ม สร างประสบการณ ใ ห กั บ นั ก เรี ย น/
นักศึกษา ในการทํางาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑37 (สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาล
ตําบลไชยปราการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8๒๕60) หนา 61 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1
การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 15,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาใช จายในการจัดหา และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต แบบ
ความเร็วสูง เพื่อใหบริการ Internet แกประชาชนและรองรับการดําเนินการตาง ๆ รวมถึงคาใชจาย
ในการจัดระบบจัดเก็บขอมูล เพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูลของเทศบาลตําบลไชยปราการ และอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑23 (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความ
โปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ
เช น จั ด กิ จ กรรมกี ฬ า นั น ทนาการ การจั ด กิ จ กรรมอั น เป น การพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย การจัดฝกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเขาใจ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
ในชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป รองดองสมานฉั น ท ร ะดั บ ท อ งถิ่ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และการจัด
กิ จ กรรมและโครงการในการปกป อ งสถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 137 (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน)
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑02 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการวันสตรีสากล
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจ ายในการจัดโครงการวันสตรี สากล ค าใชจายในการสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรี
แมบานในเขตเทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิ กคาใช จายเกี่ ยวกับการปฏิบั ติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑02 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ OTOP ในเขตเทศบาล
จํานวน 100,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ OTOP ในเขต
เทศบาล และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 62 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายดําเนินโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหคนในชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 63 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)
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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 50,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมที่ เ ข า ถึ ง ป ญ หา และความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของประชาชน
เพื่ อนํ าไปสู กระบวนการแก ไ ขป ญหาความยากจนและพั ฒ นาความเป น อยู ของประชาชนในพื้ น ที่
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑34
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10
เมษายน 2556 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การ
สรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 300,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดรอน ที่อาศัยอยูใน
พื้นที่เขตเทศบาล ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจ
หน า ที่ ข อง อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543 (มท 0313.4/ว 3050 ลงวั น ที่ 22
กุมภาพันธ 2543) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8๒๕60) หนา 91 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนใหประชาชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน และสนับสนุนการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน และค าใช จ ายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ ง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 95 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1 การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาในโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย เปนคาใชสอย คาตอบแทน
คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 138 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ)
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โครงการจัดงานวันเทศบาล
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาในโครงการจัดงานวันเทศบาล เปนคาใชสอย คาตอบแทน
คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 137 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ)
โครงการบวงสรวงทาวมหาพรหมและพระภูมิเจาที่ประจําป 2558
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีบวงสรวงทาวมหาพรหมและพระภูมิเจาที่ประจําป 2558 เปนคาใชสอย
คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 138 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบงานยุติธรรม จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบงานยุติธรรม
ใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ และพนักงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 138 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมใน
การใหบริการ)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยต า งๆ ได แ ก ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ในราชอาณาจั ก รและนอกราชอาณาจั ก ร เช น ค า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก
ค า บริ ก ารจอดรถ ณ ท า อากาศยาน ค า ผ า นทางด ว นพิ เ ศษ ค า ธรรมเนี ย มในการใช ส นามบิ น
ค า ลงทะเบี ย นต า ง ๆ และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อง ฯลฯ เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร(ตางประเทศ)
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คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน 1๐0,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งใหความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทน ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑37
(สอดคล อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประเด็ น ที่ 5 การสร า ง
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๕,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม

20๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 20๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม 886,00๐.- บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน 2๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งในการทํ า งาน วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นสํ า นั ก งาน และน้ํ า ดื่ ม สํ า หรั บ บริ ก ารประชาชนใน
สํ านั กงานรวมทั้ งสิ่ งพิ มพ ตา ง ๆ หรื อสิ่ งของที่ มี ลั กษณะคงทนถาวร เช น เครื่ องเขี ย น แบบพิ ม พ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ รวมถึงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําสํานักงาน และหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับรู และติดตามขาวสารบานเมืองตาง ๆ เปนตน และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ตลับ
โทรทัศน กริ่งโทรศัพท และสายโทรศัพท เปนตน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชใหบริการประชาชน เชน กระดาษทิชชู ถวย ชาม ชอน
แกว จานรองแกว กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ไมกวาด ที่ตักขยะ ถุงขยะ เปนตน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุกอสราง
จํานวน 10๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมแซม สิ่งกอสรางตางๆ ในสํานักงานที่ชํารุดใหอยูใน
สภาพที่ ดี เช น สี กระเบื้ อง ก อกน้ํ า สายส งน้ํ า ลู กบิ ด ประตู ท อ PVC อิ ฐ ดิ น ทราย ไม ทิ น เนอร
ปูนซีเมนต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ ายเป นคาจั ดซื้อวั สดุยานพาหนะและขนส งตางๆ ตลอดจนอุปกรณและเครื่ องอะไหลร ถยนต
รถจักรยานยนต เชน หมอแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน สายไมล กระจก ไสกรอง น้ํามัน
เบรก หมอน้ํารถยนต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 400,00๐.-บาท
เพื่ อจ ายเปน ค าจั ดซื้อวัส ดุ เชื้ อเพลิง และหลอลื่ น เช น น้ํ ามั น เบนซิน น้ํ ามั นดี เ ซล น้ํามัน หลอลื่ น
น้ํามันเครื่อง และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 50,0๐๐.-บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค าจั ด ซื้ อ วั ส ดุ คอมพิ ว เตอร เช น ตลั บ ผงหมึ ก พิ มพ แผ น รองเมาส เมาส แป น พิ ม พ
หัวพิมพหรือแถบพิมพแผนกรองแสง ตลับผงหมึก แผนบันทึกขอมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัส อุปกรณ
เพิ่มเติม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 6,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด
แผนบันทึกเสียงหรือภาพ(แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
คาสาธารณูปโภค

รวม

1,070,๐๐๐.- บาท

คาไฟฟา
จํานวน 60๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในสํานักงานและสวนการงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ
คาน้ําประปา
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงาน และสวนการงานของเทศบาลตําบลไชยปราการ
คาโทรศัพท
จํานวน 30๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอราชการและคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
คาธรรมเนียมในการใชบริการ เปนตน
คาไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ คาแสตมป ฯลฯ เปนตน

จํานวน

70,๐๐๐.- บาท

38
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 295,99๐.-

บาท

รวม 90,๐๐๐.- บาท

อุดหนุน ใหแก องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น
จํานวน 90,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เชน คาจัดหาบุคลากร คาวัสดุ ครุภัณฑ
คาสาธารณูปโภค และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
หนา ๑29 (ไดรับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) (สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความ
โปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 55,๐๐๐.-

บาท

อุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน ๕,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจัดงานวันปย มหาราช เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและสวนที่เกี่ยวข อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 84 (ไดรับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 3๐,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕7 ของอําเภอ
ไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 83 (ไดรับความเห็นชอบ
จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 10,๐๐๐ .-บาท
เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕8
ของอําเภอไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 83 (ไดรับความ
เห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํ านวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุน ใหแก โรงเรียนไชยปราการ
จํานวน 10,๐๐๐ .-บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
หนา 64 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการ
ใหบริการ)
เงินอุดหนุนเอกชน

รวม ๑50,99๐.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)
จํานวน ๑00,๐๐๐.-บาท
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานในการสํารวจปญหาความตองการ
ของสตรีในหมูบาน เสนอปญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี สนับสนุนกิจกรรมในการ
แกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมูบาน เดือนละ 1 ครั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑38 (ไมเกิน
รอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานทา (โครงการพัฒนาอาชีพ)
จํานวน 15,๐๐๐ .-บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาอาชีพ ของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
ทาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 63 (ไมเกิน
รอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสราง
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานอินทาราม หมู 4 ตําบลศรีดงเย็น จํานวน 35,99๐ .-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน บานอินทาราม หมูที่ 4
ตําบลศรีดงเย็น ตามโครงการตอยอดน้ําดื่มชุมชน บานอินทาราม เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุบรรจุ
น้ําของโรงน้ําดื่มชุมชนบานอินทาราม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 62 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ)
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

595,400.-บาท
รวม

395,4๐๐.-บาท
จํานวน 195,400.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) พรอมอุปกรณ
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 15,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย
กวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุใน
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัดโดยไดกําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 7 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ 126 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 18,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
ครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
นอยกวา 2.6 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
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- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุใน
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัดโดยไดกําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 10 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 7,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคา
ชุดละ 3,5๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุใน
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัดโดยไดกําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 37 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 8,400.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง ราคาชุดละ
4,2๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
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ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi
มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุใน
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัดโดยไดกําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 44 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
จํานวน 23,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
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มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุใน
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัดโดยไดกําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 45 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA
จํานวน 51,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 10 เครื่อง ราคาชุดละ 5,1๐๐.- บาท โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุใน
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัดโดยไดกําหนดคุณลักษณะและราคาตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 53 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาจัดซื้อเครื่องอุปกรณบริหารจัดการอินเตอรเน็ต Unified Threat Management (Hardware)
จํานวน 58,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอุปกรณบริหารจัดการอินเตอรเน็ต Unified Threat Management (Hardware)
จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
1. เครื่องอุปกรณบริหารจัดการอินเตอรเน็ต Unified Threat Management
1.1. ใชหนวยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Dual core ความเร็วสัญญาณที่ 1.066 GHz
Network CPU With IPsec accelerator
1.2. มีหนวยความจํา (Memory) แบบ SODIMM DDR ขนาดไมนอยกวา 2GB หรือดีกวา

44
1.3. มีระบบปฏิบัติการ Router OS Level 6 Liceneหรือดีกวา
1.4. มีพอรตเชื่อมตอ WAN และ LAN ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps ไมนอยกวา 12 Port
หรือดีกวา
1.5. มีพอรตเชื่อมตอ WAN ไมนอยกวา 4 พอรต หรือมากกวา
1.6. มีภาคจายไฟ (Power Supply) Built-in Power supply 110/220V รองรับ POE 1224V 1 พอรต หรือดีกวา
1.7. มีชุดพัดลมระบายความรอน 1 ชุด หรือดีกวา
1.8. ตัวเครื่องเปนแบบ Rack Mounting โดยมีขนาดความสูง 1U เมื่อติดตั้งใน Rack
1.9. มีไฟแสดงสถานะของเครื่อง (Active ID) ที่ดานหนา โดยสามารถเปลี่ยนสีตามสถานะการ
ทํางาน ของเครื่อง ไดแก ภาวะปกติ (Normal) จะมีสีเขียว สวนในภาวะผิดปกติ (Alert) จะมีสีเหลืองสมหรือสี่
อื่นๆ ซึ่งสามารถทราบถึงความผิดปกติของระบบไดจาก Error Code บน LCD Display
1.10. มีเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ในกรณีที่เกิดปญหาทางดาน Hardware จะมีการเขา
มาทําการแกไข / ซอมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) ภายใน 24 ชั่วโมง
1.11. ไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL พรอมเอกสารรับรอง
1.12. มีโปรแกรมชวยในการควบคุมระบบ (System Management) ซึ่งมีเครื่องหมายการคา
เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถทํางานดังตอไปนี้
1.13. ทํางานไดแบบ Web-based Interface บนโปรแกรม Microsoft Internet Explorer
1.14. สนับสนุนมาตรฐาน CIM และโปรโตคอล SNMP
1.15. สามารถตรวจดู (View) สวนประกอบของเครื่อง, รับการแจงเตือน (Alert) ของเครื่อง
คอมพิวเตอรทั้งแบบ Server, Desktop, Notebook ที่ตออยูในระบบเครือขายเดียวกันได โดยคอมพิวเตอร
เหลานี้มีเครื่องหมาย การคาเดียวกับเครื่องแมขาย
1.16. สนับสนุนการปดเครื่อง (Shutdown หรือ Reset) ผานทางระบบเครือขาย LAN และการ
Update Flash BIOS ผานทางระบบเครือขาย LAN โดยสามารถสั่งการไดจาก Management Console
1.17. ระบบตองควบคุมผูใชงานพรอมกันไดไมต่ํากวา 200 คน และรองรับการขยายไดอยางนอย
300 คนเปนอยางนอย
2. อุปกรณสําหรับเก็บ Log การใชงานอินเตอรเน็ต NSA (Network Storage Appliance)
2.1. คุณสมบัติดาน Hardware สําหรับเก็บ Log การใชงานอินเตอรเน็ต NSA (Network
Storage Appliance)
2.2. หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 1 GHz หรือดีกวา
2.3. มีหนวยความจําขนาดอยางนอย 256 MB หรือดีกวา
2.4. มี Hard disk ขนาดไมนอยกวา 1 TB หรือดีกวา
2.5. มีพอรทสําหรับเชื่อมตอแบบ 10/100/1000-BaseTxอยางนอย 2 พอรท
2.6. มี Power Supply ใชกับไฟฟาแรงดัน 220 โวลต
2.7. เก็บบันทึก Log การใชงานได 90 วันเปนอยางนอย ใหรองรับกับพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
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ครุ ภั ณฑ ดั งกล าว เป น ครุ ภั ณฑ น อกบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ เนื่ องจากไม ร ะบุ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด และจัดหาโดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคาจํานวน 3 ราน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5
การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 20๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม 200,000.- บาท

ประเภท คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร

รวม 200,000.- บาท

คาปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล
จํานวน 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล ประกอบดวย
- ติดตั้งโตะประชุมสภาเทศบาล โดยสามารถเคลื่อนยายปรับเปลี่ยนตําแหนงได
- ติดตั้งระบบขยายเสียง ไมโครโฟน สําหรับหองประชุม โดยมีชุดควบคุมบริเวณมุมดานหลังหอง
- ติดตั้งเดินสายระบบโปรเจคเตอร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 135
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
งบรายจายอื่น

รวม

๕๐,๐๐๐.-

บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑34 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ)

***********************************
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวม

5,309,890.- บาท
รวม

เงินเดือน (ฝายประจํา)

3,991,290.- บาท
รวม

3,991,290.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,625,940.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง พรอมปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งไว
ไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 22,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
๑๒ เดือน
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองคลัง ผูดํารงตําแหนงระดับ 7 ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมาย ว าด วยเงิน ประจําตําแหน ง และมีสิ ทธิไดรั บ เงิ นค าตอบแทนเปน รายเดื อน
เทากับอัตราเงินประจํา ตําแหนงที่ไดรับอยูอัตราละ3,500 บาท โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 1,253,710.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานของกองคลัง โดยแบงเปนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 47,440.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม

1,238,600.- บาท
รวม 175,190.- บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
จํานวน 60,000.- บาท
เพื่ อ ประโยชน ข องทางราชการโดยจ า ยเป น ค า ตอบแทนคณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา
และคณะกรรมการตรวจการจางรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลอื่นอีกไมเกิน
2 คน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานไมแลวเสร็จ ไดมีคําสั่งแตงตั้งจากหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหทํางานจนแลวเสร็จ ตามหนังสือสั่งการที่ มท0808.4/5597
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
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คาเชาบาน
จํานวน 96,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลในงานบริหารงานคลัง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 9,190.- บาท
เพื่อจายเปน เงิน ชวยเหลื อการศึ กษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลู กจางประจําตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการที่กําหนด
คาใชสอย

รวม

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียมตางๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

772,410.-

บาท

รวม 115,000.- บาท
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท

คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 35,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการตางๆของงานกองคลัง
เทศบาลตําบลไชยปราการ เชนโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ กระจายเสียง หรือสิ่งพิมพตางๆ
แผนพับประชาสัมพันธ ภาษี ตลอดจนถึง การจางเหมาบริการเขาเลมหนังสือ ระเบียบและวารสารที่
ใหความรูแกประชาชนเขาใจในบทบาท หนาที่และอื่นๆฯลฯ
คาจางเหมาบริการ
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการจัดหาจัดทําสิ่งของตาง ๆ หรือ ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง เชน คาจาง
เหมาเช า เครื่ อ งถ ายเอกสาร จ า งเหมาถ า ยเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมสิ ท ธิ์ จ าก
สํานักงานที่ดิน คาจางเหมาจัดทําปาย ประชาสัมพันธภาษี และคาใชจายจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ รวม 640,000.-บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 545,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินการแกไขใน
แผนที่ ใ ห เ ป น ป จ จุ บั น เช น ค า จ างพนั ก งานสํ า รวจภาคสนามตามโครงการ ซึ่ ง ในพื้ น ที่ เ ขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลไชยปราการ กวางขวางและมีการพัฒนาทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว มีพื้นที่
49.13 ตารางกิโลเมตร แบงแยกเขตถึง 17 เขต 272 เขตยอย การเตรียมวัสดุ กระดาษที่ใชเขียน
แบบ กระดาษไข กระดาษพิ ม พ เ ขี ย ว อุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ฯลฯ การปฏิ บั ติ ง านในโปรแกรม
LTAX3000 และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร LTAX GIS และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 12(1) ขอ 13 ขอ
27(7) ขอ 28 และขอ 30 โดย วิธีตกลงจางโดยทําการจางเหมาเปนรายวัน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 ) หนา ๑27
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โครงการชําระภาษีทองถิ่นผานธนาคาร
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม ในการโอนเงินภาษีตางๆ ผานธนาคาร การับ-สงขอมูลในการแจงการชําระ
ภาษี คาธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน และคาธรรมเนียมบริการโอนเงินผานธนาคาร และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯเปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ) หนา ๑32
โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-LAAS) ให
บรรลุสัมฤทธิ์ผล เชน การเตรียมวัสดุ อุปกรณและการปรับปรุงระบบและเปนคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
พรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (E-LAAS) ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1672 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2557 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 125
โครงการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นดวยระบบคอมพิวเตอร
จํานวน 20,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
ไชยปราการ ในการพัฒนาองคความรูใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและ
พนักงานลูกจาง เชน ระบบ e-gP,E-LAAS,LTAX๓๐๐๐,LTAX GIS สําหรับปฏิบัติงานดวยระบบ
คอมพิวเตอรและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ เปนตน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60) หนา 125
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร (ตางประเทศ)
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

จํานวน 17,410.-

บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 17,410- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาวัสดุ

รวม

291,000.-

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการทํางาน ใบเสร็จรับเงิน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ใบเสร็จคาจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ใบเสร็จทั่วไปรวมทั้งสิ่งพิมพตาง ๆ เชน ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร หรือสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวร เชน ตูเหล็กสามลิ้นชัก , เครื่องเขียนแบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรือการจางพิมพ
ตูเอกสาร เปนตน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
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วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 2,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชใหบริการประชาชนที่มาติดตองาน เชน กระดาษทิชชู
ถวย ชาม ชอน แกว ถวยกาแฟ รวมทั้งวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
5,000.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง ต า ง ๆ ตลอดจนอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งอะไหล
รถจักรยานยนต เชน หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
56,000.- บาท
เพื่อจายเปนค าจั ดซื้ อวัส ดุคอมพิว เตอร เชน ตลับ ผงหมึกพิมพ แผน รองเมาส เม าส แปน พิมพ
หัวพิมพหรือแถบพิมพแผนกรองแสง ตลับผงหมึก เพื่อใชในการพิมพจัดทําเช็ค การจัดซื้อจัดจางและ
พิมพใบเสร็จรับเงินทุกชนิดควบคูกับมือ แผนบันทึกขอมูล โปรแกรมแอนดี้ไวรัสอุปกรณเพิ่มเติม และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่ อจ ายเป น ค าวั สดุ โ ฆษณาและเผยแพร เชน ผ าเขี ย นป ายผ าไฮเกรท เพื่ อใช ป ระชาสั มพั น ธ ให
ประชาชนมาชําระภาษี (ออกบริการชําระภาษีนอกสถานที่) จํานวน 20 หมูบาน 3 ตําบล และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุอื่น ๆ
จํานวน
3,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุมใด ๆ ได เชน เชือกพัสดุและตลับ
เมตรใชวัดปาย พื้นที่ประกอบการรานคา เช็คระยะของแนวเขตพื้นที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ เปนตน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน

รวม

80,000.- บาท
รวม

80,000.- บาท
จํานวน 36,000.- บาท

คาจัดซื้อตูเก็บแบบและฟลม
จํานวน 36,000.- บาท
ค าจั ดซื้ อ ตู เ ก็ บ แบบและฟ ล ม ขนาด กว า ง 1,396 มิ ล ลิ เ มตร ยาว 497 มิ ล ลิ เ มตร สู ง 1,173
มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู เพื่อเก็บ ผท.7 แผนที่ระวาง แผนที่พิมพเขียว ปองกันการฉีกขาดและการ
ตกหลนปองกันฝุนละอองและแสงสวาง ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ปจจุบันการเก็บ ผท.7 ถูกวาง
ซ อ นทั บ กั น ทํ า ให แ ผนฟ ล ม มี ร อยยั บ ฉี ก ขาดได ซึ่ ง การจั ด เก็ บ ต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๐ มิใหมีการทําลายหรือทําใหสูญหายแกเอกสารในแฟมขอมูลแปลงที่ดิน ทะเบียนทรัพยสิน
ทะเบียนคุมผูชําระภาษีและแผนที่ภาษี
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ครุ ภั ณฑ ดั งกล าว เป น ครุ ภั ณฑ น อกบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ เนื่ องจากไม ร ะบุ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน
และเพื่ อรองรับการดําเนิ นการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะ
ดําเนินการดวยความประหยัด และจัดหาโดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคาจํานวน 3 ราน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑30
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 44,000.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา18 นิ้ว)
จํานวน 44,000.- บาท
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา18 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท
จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดประกอบดวย(ใชในงานจัดเก็บรายได 1 เครื่อง ,งานการเงินและบัญชี
1 เครื่อง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจํา แบบ L3 Cache Memory
ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1
หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18
นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ครุ ภั ณฑ ดั งกล าว เป น ครุ ภั ณฑ น อกบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ เนื่ องจากไม ร ะบุ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยั ดโดยได กําหนดคุ ณลั กษณะและราคาตามหนั งสื อกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 8 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑68 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5
การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ) เพื่อรองรับการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร(E-LAAS) ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

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

51

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,890,630.- บาท
งบบุคลากร

รวม 2,019,830.- บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม 2,019,830.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 244,320.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ งานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 156,840.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา งานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 1,568,540.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางงานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล โดยแบงเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 50,130.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางงานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
งบดําเนินงาน

รวม

คาตอบแทน

๑,626,000.- บาท
รวม 66,000.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการใหแกพนักงาน ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
จํานวน 36,0๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําตามระเบียบกําหนด
คาใชสอย

รวม

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียมตางๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

980,000.- บาท
รวม

5๐,๐๐๐.- บาท
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
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คาจางเหมาบริการ
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาขนสงและคาจัดสง คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาเลมทําปกหนังสือ หรือคาจาง
เหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ รวม 830,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 540,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจาย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในการปฏิบัติงาน ของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ.
2553 ขอ 12(1) ขอ 13 ขอ 27(7) ขอ 28 และขอ 30 โดย วิธีตกลงจางโดยทําการจางเหมาเปน
รายวันปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา ๑27 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปน
ประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
โครงการจัดตั้งศูนยเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยต า ง ๆ เช น ค า วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 118 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการควบคุมไฟปาในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาเชียงดาว
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ ยวกับการควบคุ มไฟปาในเขตพื้น ที่ปาสงวนแหงชาติ ปาเชียงดาว เพื่อให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานกรณีเกิดไฟปา รวมทั้งคาใชจายตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 117 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน)
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โครงการจัดฝกอบรมใหความรูดานสาธารณภัยแกเจาหนาที่พนักงาน และอาสาสมัครภาคประชาชน
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการจัดฝกอบรมใหความรูดานสาธารณภัยแกเจาหนาที่พนักงาน
และอาสาสมัครภาคประชาชน รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณและอื่น ๆที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕
8-๒๕60) หนา ๑19 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการฝกซอมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย)
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการฝกซอมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย) ไดแกสาธารณภัย ดาน
อัคคีภัย อุทกภัย กลุมเปาหมายไดแก พนักงานเจาหนาที่ อาสาสมัคร และภาคประชาชน รวมทั้ง
คาใชจายตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณและอื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) หนา 120 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการบริหารศูนย อปพร. เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารศูนยอปพร. และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 117 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการอบรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งคาใชจาย
ตาง ๆ เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 75 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อจ ายเป น ค าใช จ ายต างๆได แก ค าพาหนะ ค า เช าที่ พัก ค าใช จ ายในการเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เกี่ยวกับ การเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร(ตางประเทศ) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม

10๐,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน
คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาวัสดุ

รวม 580,000.- บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งในการทํ างาน และวั ส ดุ อุป กรณ ที่ใ ช ในสํ านั กงาน รวมทั้ ง สิ่ งพิ มพ ตาง ๆ หรื อสิ่ งของที่ มี
ลักษณะคงทนถาวร เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ เปนตน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา และ
สายโทรศัพท อุปกรณรับสงวิทยุสื่อสาร ลําโพงไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ ที่สําหรับใชในสํานักงาน
รวมถึงอุปกรณสื่อสาร เปนตน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 10,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชใหบริการประชาชน เชน กระดาษทิชชู ถวย ชาม ชอน
แกว จานรองแกว ถวยกาแฟ กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ไมกวาด ที่ตักขยะ ถุงขยะ เปนตน
รวมทั้งวัสดุอปุ กรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุกอสราง
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมแซม สิ่งกอสรางตางๆ ในสํานักงานที่ชํารุดใหอยูใน
สภาพที่ ดี เช น สี กระเบื้อง ก อกน้ํ า สายส งน้ํ า ลูกบิ ดประตู ท อ PVC อิ ฐ ดิ น ทราย ไม ทิ น เนอร
ปูนซีเมนต ฯลฯ เปนตน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องอะไหลรถยนต
รถจักรยานยนต เชน หมอแบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ เปนตน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 250,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
เปนตน
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 30,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับซื้อเครื่องมือดับเพลิงเคมีปองกันอัคคีภัย เชน เครื่อง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ไสกรองปองกันฝุน ละอองและควันไฟ ฯลฯ เปนตน

55
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ผาเขียนปาย ผาไฮเกรท ฟลมถายรูป ลาง อัด ขยายรูป
มวนเทปเปลา แผนพับ ฯลฯ เปนตน
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค าจั ด ซื้ อ วั ส ดุ คอมพิ ว เตอร เช น ตลั บ ผงหมึ ก พิ มพ แผ น รองเมาส เมาส แป น พิ ม พ
หั ว พิ ม พ หรื อ แถบพิ ม พ แ ผ น กรองแสง ตลั บ ผงหมึ ก แผ น บั น ทึ ก ข อ มู ล โปรแกรมแอนดี้ ไ วรั ส
อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ เปนตน
วัสดุแตงกาย
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือหนัง รองเทาบูท เสื้อกั๊กสะทอนแสง
เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อชูชีพ หมวกดับเพลิง เปนตน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุดับเพลิง
จํานวน 7๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย NON CFC
ขนาด 2 ปอนด เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาด 10 ปอนด เปนตน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
วัสดุอื่นๆ
จํานวน 3๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุในกลุมใด ๆ ได เชน มิเตอรวัดน้ํา
มิเตอร ไฟฟา โซเ ลื่อยยนต เชือกไนลอน เชื อกกูภั ย ถุงมือกูภัย เชื อกมนิล า หนากากปองกั น
ควันพิษ หนากากดําน้ํา ชูชีพ ตีนกบ ฯลฯ เปนตน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 80,000.- บาท
รวม 80,000.- บาท

อุดหนุนใหแกสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีตํารวจภูธรไชยปราการตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร จังหวัด
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) แกไขปญหายาเสพติดปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
หน า 122 (ไม เ กิ น ร อยละ 3) โดยถื อ ปฏิ บั ติตามประกาศคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ฉบั บ ที่
111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
อุดหนุนใหแกสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีตํารวจภูธรไชยปราการตามโครงการตรวจรวมรักษา
ความสงบเรี ยบรอย ในเขตเทศบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของ ฯลฯ ไดส อดคล องกับกรอบยุ ทธศาสตร
จังหวัด (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) แกไขปญหายาเสพติดปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25582560) หนา 120 (ไมเกินรอยละ 3) โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่
111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
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อุดหนุนใหแกสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีตํารวจภูธรไชยปราการตามโครงการอบรมใหความรู
เกี่ ย วกั บ กฎหมายจราจร การลดอุ บั ติ ภั ย บนถนน ในเขตเทศบาลและอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ฯลฯ ได
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร จังหวัด (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) แกไขปญหายาเสพติดปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 120 (ไมเกินรอยละ 3) โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
อุดหนุนใหแกสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีตํารวจภูธรไชยปราการตามโครงการฝกอบรมใหความรู
ในการป องกั น แกไขป ญหาอาชญากรรมของชุ มชน ในเขตเทศบาลและอื่ น ๆ ที่ เ กี่ย วข อง ฯลฯ ได
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร จังหวัด (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) แกไขปญหายาเสพติดปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 117 (ไมเกินรอยละ 3) โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รวม

164,800.- บาท
รวม

164,800.- บาท
รวม 19,800.- บาท

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จํานวน 19,800.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 19,8๐๐.บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เปนกลองคอมแพค
2. ความละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล
3. มีระบบแฟลซ (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือ เมื่อตองการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6. มีกระเปาบรรจุกลอง
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุในมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน และใหบริการประชาชนและเพื่อรองรับ
การดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด
และจัดหาโดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ราน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 ๒๕60) หนาที่ ๑29 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การ
สรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

รวม 95,000.- บาท

คาจัดซื้อชุดประดาน้ํา
จํานวน 95,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดประดาน้ํา พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 95,00๐.- บาท โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
1. หนากากดําน้ํา
2. ทอหายใจผิวน้ํา
3. เสื้อชูชีพ
4. ชุดผอนกําลังดัน
5. ชุดผอนกําลังดันสํารอง
6. มาตรวัดความลึก มาตรวัดความดันอากาศ และเข็มทิศ
7. ถังอากาศดําน้ํา
8. ตีนกบ
9. รองเทาดําน้ํา
10. ชุดยางดําน้ํา
11. เข็มขัดพรอมตะกั่ว
12. ไฟฉายดําน้ํา
13. มีดดําน้ํา
14. ถุงมือดําน้ํา
15. กระเปาใสอุปกรณดําน้ํา
16. อุปกรณคํานวณตารางดําน้ํา
ครุ ภั ณฑ ดั งกล าว เป น ครุ ภั ณฑ น อกบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ เนื่ องจากไม ร ะบุ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด และจัดหาโดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคาจํานวน 3 ราน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑15 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5
การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ

***********************************
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)

รวม

22,041,610.-บาท
รวม

7,980,100.-บาท
รวม 7,980,100.-บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,862,460.- บาท
เพื่ อ จ ายเป น เงิ น เดื อ นให แก พ นั กงานเทศบาลของกองการศึ กษา จํ านวน 7 อั ตรา พร อ มเงิ น
ปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 6,660.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไวไม
เกิน ๑๒ เดือน
เงินเดือนพนักงานครู
จํานวน 2,122,890.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูของกองการศึกษา พรอมเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้ง
ไวไมเกิน ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครู
จํานวน 274,000.- บาท
เพื่ อจ ายเปน เงิ น เพิ่ มค าครองชีพชั่ วคราวให แก พนักงานครู ของกองการศึ กษา พร อมเงิ น ปรั บปรุ ง
ประจําป โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เงินวิทยฐานะ
จํานวน 42,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน
๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 67,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน
๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
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เงินคาตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษ
จํานวน 67,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูของกองการศึกษา โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน
๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่
7 กรกฎาคม 2557
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
192,360.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานประจําเทศบาลของกองการศึกษา พรอมเงินปรับปรุงประจําป
โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
คาจางพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จํานวน 125,930.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ของกอง
การศึกษา โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 18,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ทั่ว ไปของกองการศึกษา พร อมเงิน ปรั บปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งไว ไม เกิ น ๑๒ เดื อน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
2557
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 3,074,200.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกองการศึกษา
โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
127,200.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกอง
การศึกษา โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
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งบดําเนินการ

รวม 6,756,710.-บาท

คาตอบแทน

รวม 67,000.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางที่มาปฏิบัตินอกเวลาราชการของกองการศึกษา
คาเชาบาน
จํานวน 54,0๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน / เชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาล
คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําตามระเบียบกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 3,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
คาใชสอย

รวม 3,325,250.-บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 70,๐๐๐.-บาท

คาจางเหมาการบริการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อจ ายเป น ค าจางเหมาแรงงานในการทํ า ของต างๆ ของกองการศึ กษา หรื องานที่ มีลั กษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาธรรมเนียมตางๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

จํานวน 50,๐๐๐.- บาท
รวม 20,๐๐๐.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 10,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน เครื่องคอมพิวเตอร
หรือซอมแซม สิ่งกอสราง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวม 3,235,250-บาท
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นปใหมเมือง
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นปใหมเมืองเปนคาใชสอยคาตอบแทน
คาวัส ดุ และค าใช จายอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข อง ฯลฯ โดยถื อปฏิบั ติตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 –
๒๕60) หนา 80 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณียี่เปง
จํานวน 10๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อเป น คาใชจ ายในโครงการส งเสริ มประเพณี วัฒ นธรรมท องถิ่ น ประเพณียี่ เ ปง เป นค าใช ส อย
คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8
– ๒๕60) หนา 80 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา หลอเทียน แหเทียน และ
ถวายเทียนพรรษา เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 81 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 6๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 81
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน
จํานวน 4๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนเปนคาจัดหรือสงนักกี ฬาหรือนักกรีฑา และ
ประชาชนเขารวมแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางหนวยงาน
เทศบาลและประชาชน และกีฬาหนวยงานไชยปราการสัมพันธ การแขงขันกีฬาหมูบาน/ชุมชน
/แมบาน /ประชาชนทั่วไป เปนคาอุปกรณกีฬาหรือกรีฑา คาชุดนักกีฬา เปนคาใชสอยคาตอบแทน
คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)
หนา 122 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการสงเสริมคริสตศาสนา
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมคริสตศาสนา เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 81 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและเพื่ออบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในทางพระพุทธศาสนา
ของพนักงาน ลูกจาง ของเทศบาล เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 81 (สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ เชน คาจัดการแขงขันกีฬา การอบรมตางๆ ฯลฯ
เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 82 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
97 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยู
เย็นเปนสุข)
โครงการถนนคนเดิน
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดิน เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
62 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1 การสรางความมั่ง
คั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมสัญจร)
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในโครงการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนในชาติ
(โครงการธรรมสัญจร) เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 83 (สอดคล อ งกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของกองการศึกษา
จํานวน 324,450.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 12(1)
ขอ 13 ขอ 27(7) ขอ 28 และขอ 30 โดย วิธีตกลงจางโดยทําการจางเหมาเปนรายวันปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 128 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และ
เปนธรรมในการใหบริการ)
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โครงการประชุมและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
จํานวน
๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยตามโครงการประชุ ม และจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน เป น ค า ใช ส อย
คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 110 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และ
เปนธรรมในการใหบริการ)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ เกี่ยวกับเดินทางไปราชการในรา
ชนาจักร และนอกราชอาณาจักร (ตางประเทศ)
โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อการศึกษาเพื่อตอตานการใช
สารเสพติดในเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ เปนคาใชสอย คาตอบแทน
คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 –
๒๕60) หนา 121 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4
การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการสงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศ
จํานวน
2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ฯลฯ เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2549 หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8
– ๒๕60) หนา 109 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 2,042,800.- บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ สนั บ สนุ น อาหารกลางวั น ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษาท อ งถิ่ น
(ค าใช จา ยในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรสถานศึ ก ษา ค าพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ฯลฯ)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 111 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรใน
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงการอาหารกลางวัน รายหัวละ 20.-บาท จํานวน 200วัน จํานวนนักเรียน 329 คน
รวม 1,316,000.-บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น รวม 546,800.-บาท
-

คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 20,000.-บาท
คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
จํานวน 16,800.-บาท
คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
จํานวน 100,000.-บาท
คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
จํานวน 50,000.-บาท
คาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูประชาคมอาเซียน
จํานวน 80,000.-บาท
คาใชจายการพัฒนาศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา
จํานวน 50,000.-บาท
คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวม
จํานวน 35,000.-บาท
คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน
จํานวน 30,000.-บาท
คาใชจายสงเสริม อปท. ใหจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดีเดน
จํานวน 50,000.-บาท
คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน 15,000.-บาท
- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
จํานวน 100,000.- บาท
(ตามหนังสือที่อางถึง ที่ ชม 0023.8/2074 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
-

3. เงินที่เทศบาลตําบลไชยปราการตั้งงบประมาณให
รวม 180,000.-บาท
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 50,000.-บาท
โครงการวันสําคัญตางๆ และประเพณีทองถิ่น จํานวน 50,000.-บาท
โครงการสถานศึกษาและชุมชนรวมกันพัฒนาการศึกษา จํานวน 5,000.-บาท
โครงการวันแหงครอบครัว (บัณฑิตนอย) จํานวน 50,000.-บาท
โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 20,000.-บาท
โครงการจัดทําขอมูลระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา จํานวน 5,000.-บาท

โครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญชาวบานสูเยาวชน
จํานวน
10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญชาวบานสูเยาวชน (อุยสอนหลาน) เปนคา
ใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 86 (สอดคล อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย (จากกรมสงเสริมฯ)
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อสื่อ / อุปกรณ / หนังสือฝกทักษะและเสริมประสบการณการเรียนของเด็กปฐมวัย
และอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ ง ฯลฯ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 111
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)
โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
18,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา ดูงาน ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 112
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)
โครงการรถรับ – สงนักเรียน
จํานวน 350,000-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมารถรับ – สงนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 112
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)

คาวัสดุ

รวม 3,364,460-บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถายเอกสาร สิ่งพิมพ
ตางๆ และวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ/ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เชน คาฟลม เทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร
พูกัน สี ผาเขียนปาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
21,2๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก แปนพิมพ เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม อุปกรณเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
คาวัสดุกีฬา
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณการกีฬาชนิดตาง ๆ ในการสงเสริมการกีฬาในทองถิ่น จัดซื้อชุดกีฬา
สําหรับนักกีฬา รองเทานักกีฬา จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหแกหมูบาน / ชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
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วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
5,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ตางๆ เชน น้ํามันแกสโซฮอล 95 น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
25,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา เชน ถวย
ชาม ชอน สอม แกวน้ํา จานรองแกว ถวยกาแฟ กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ผาปูโตะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะขนสง
จํานวน 2,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต รถจักรยานยนต
นอตและสกรู หัวเทียน ไฟเบรก ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
30,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา
ลําโพง ไมโครโฟน ถ ายไฟฉาย มิ กซ ที่ สํ าหรั บ ใช ใ นสํานั กงานรวมถึ งอุ ป กรณ สื่ อสารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
วัสดุกอสราง
จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อจ ายเป น ค า ปรั บ ปรุ งอาคารอเนกประสงค (ชั้ น ลอย) และจั ดซื้ อวั ส ดุ กอสร างสํ าหรั บ ซ อมแซม
สิ่งกอสรางตางๆ ในสํานักงานที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดี เชน สี กระเบื้อง กอกน้ํา สายสงน้ํา ลูกบิด
ประตู ทอ PVC อิฐ ดินทราย ไม ทินเนอร ปูนซีเมนต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน ๒,189,46๐.-บาท
เพื่ อจายเปน ค าจั ดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) ใหแก นั กเรี ยนโรงเรี ยนในเขตเทศบาลตํ าบลไชยปราการ
จํานวน ๘ โรงเรียน (จํานวน 1,203 คน)
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน 317,520.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
(จํานวน 162 คน)
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน 644,280.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกโรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ (329คน x ๑๓๐วัน x
๗บาท= 299,390) (379 คนx ๑๓๐ วัน x ๗บาท= 344,890)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 6,972,000.- บาท
รวม 4,942,000.- บาท

อุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจัดงานไมดอกไมประดับ ครั้งที่ ๓9 เพื่ออุดหนุนการจัดงานไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม
ตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ ๓9 พ.ศ. ๒๕๕8 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 83 (ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม
2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 3 ดํารงความ
เปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานสะอาด)
อุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจัดงานไมดอกไมประดับ ครั้งที่ ๓9 เพื่ออุดหนุนการจัดงานไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม
และอําเภอไชยปราการ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ ๓9 พ.ศ. ๒๕๕8
ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 84 (ได รั บ ความเห็ น ชอบ จาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ครั้ง
ที่ 4/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานสะอาด)
อุดหนุน ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อจั ดงานรดน้ํ าดํ าหั ว เนื่ องในเทศกาลสงกรานต เพื่ อเป น ค าใช จายในการจั ดกิ จ กรรมร ว มงาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานตของอําเภอไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 84 (ไดรับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํ านาจให แ ก อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ระดั บ จั งหวั ด ครั้ ง ที่ 4/2557 วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
จํานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อออกรานงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
รานงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหมของอําเภอไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕58 – ๒๕60) หนา 61 (ไดรับความเห็น ชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํ านาจให แ ก อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ระดั บ จั งหวั ด ครั้ ง ที่ 4/2557 วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 1
การสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
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อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานปงตํา (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน 308,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานปงตํา จํานวนนักเรียน 77 คน
(77X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 107 (อุดหนุ นตาม
ภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดอรัญญวาสี (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน 268,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญวาสี จํานวนนักเรียน 67
คน (67X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 107 (อุดหนุนตาม
ภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยบง (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน 304,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานหวยบง จํานวนนักเรียน 76 คน
(76X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 107 (อุดหนุ นตาม
ภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดบานทา (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน 576,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบานทา จํานวนนักเรียน 144 คน
(144X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 107 (อุดหนุนตาม
ภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานแมขิ (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน
344,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานแมขิ จํานวนนักเรียน 86 คน
(86X20X200) ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 107 (อุ ดหนุ น ตาม
ภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน
1,232,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จํานวนนักเรียน
308 คน (308X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 107
(อุ ดหนุ น ตามภารกิ จ ถ ายโอน) (สอดคล องกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ในการพั ฒ นาจั งหวั ดเชี ย งใหม
ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานอาย (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน
952,000.-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานอาย จํานวนนักเรียน 238 คน
(238X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 107 (อุดหนุนตาม
ภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยไผ (คาอาหารกลางวัน)
จํานวน
828,000-บาท
เพื่อเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานหวยไผ จํานวนนักเรียน 207
คน (207X20X200) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 107 (อุดหนุน
ตามภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 105 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ
จํานวน 4๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ การศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศ
ไทย) เพื่อการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลไชย
ปราการ เปนคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2551
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 121 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภั ย
และความสงบสุขของประชาชน)

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวม

1,870,000-บาท

อุดหนุน ใหแกวัดปงตํา หมูที่ ๑ ต.ปงตํา
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ บู ร ณปฏิ สั งขรณ ศาลาอเนกประสงค เพื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางศาสนาและชุ ม ชนที่ มี วั ด เป น
ศูนยกลางการพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม วิ นิ จ ฉั ย ตามหนั ง สื อ จั งหวั ดเชี ย งใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวั น ที่ 19
สิงหาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุน ใหแกวัดสุปฎนาราม หมูที่ 2 ต.ปงตํา
จํานวน 2๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณซอมแซมศาลาบําเพ็ญบุญ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลาง
การพั ฒ นา ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 87 (ผู ว าราชการจั งหวั ด
เชียงใหม วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดมหิงสาวาส หมูที่ 3 ต.ปงตํา
จํานวน 250,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณซอมแซมวิหาร(พัทธสีมา) เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลางการ
พัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
วินิจฉัย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557)
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดบอสราง หมูที่ 4 ต.ปงตํา
จํานวน 10๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณซอมแซมพระวิหารพุทธชยันตี 2600 เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดหวยมวง หมูที่ 6 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณซอมแซมศาลาบําเพ็ญบุญ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลาง
การพั ฒ นา ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 87 (ผู ว าราชการจั งหวั ด
เชียงใหม วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดพระวิสุทธิวงศ หมูที่ 7 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน โบราณสถาน เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการ
จังหวัดเชีย งใหม วิ นิจ ฉั ยตามหนั งสื อจังหวัดเชี ยงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวั น ที่ 19
สิงหาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุน ใหแกวัดทุงยาวหมูที่ 8 ต.ปงตํา
จํานวน 100,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณซอมแซมศาลาอเนกประสงค เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลาง
การพั ฒ นา ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 87 (ผู ว าราชการจั งหวั ด
เชียงใหม วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดสุกาวาส หมูที่ ๑ ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 250,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณศาลาการเปรียญ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลางการพัฒนา
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม วินิจฉัย
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557) (สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดศรีดงเย็น หมูที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 300,๐๐๐.-บาท
เพือ่ ตอเติมศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลางการ
พัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557)
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดอินทาราม หมูที่ 4 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณหองสมุดศรัทธาประชาชน เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปนศูนยกลาง
การพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุน ใหแกวัดทรายขาว หมูที่ 7 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบูรณปฏิสังขรณศาลาอเนกประสงค เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนที่มีวัดเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวา ราชการ
จังหวัดเชียงใหม วินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุน ใหแกวัดเชียงหมั้น หมูที่ ๑5 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ อ บู ร ณปฏิ สั งขรณ ศาลาอเนกประสงค เพื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางศาสนาและชุ ม ชนที่ มี วั ด เป น
ศูนยกลางการพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 87 (ผูวาราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม วิ นิ จ ฉั ย ตามหนั ง สื อ จั งหวั ดเชี ย งใหม ที่ ชม 0023.3/27857 ลงวั น ที่ 19
สิงหาคม 2557) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกวัดศรีดงเย็น หมูที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 5๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ออบรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (วันแมแหงชาติ) เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลไชยปราการ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู
ใหแกนักเรียนในการศึกษาหาความรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกวัดปาไมแดง (พระเจาพรหมมหาราช ) หมูที่ 9 ต.หนองบัว จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อบวชสามเณรภาคฤดูรอน เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูรอนใหกับเด็กและ
เยาวชนในชวงปดภาคเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 80 (ไมเกิน
รอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกวัดพระวิสุทธิวงศ หมูที่ 7 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่ออบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนและเยาวชนบานหวยบง เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนเสริ ม ความรู ใ ห แ ก นั ก เรี ย นในการศึ ก ษาหาความรู โ ดยใช สื่ อเทคโนโลยี ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา 83 (ไม
เกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม

160,000-บาท

อุดหนุน ใหแกสภาวัฒนธรรมอําเภอไชยปราการ
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
โครงการฝกอบรมพิธีกร เพื่ออุดหนุนโครงการฝกอบรมพิธีกร ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8
– ๒๕60) หนา 88 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานปงตํา หมูที่ 1 ต.ปงตํา
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ ย วข อ งปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หน า 83 (ไม เ กิ น ร อ ยละ 3)
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานทา หมูที่ 2 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานปางควาย หมูที่ 3 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานมิตรอรัญ หมูที่ 4 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานหวยมวง หมูที่ 6 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานทุงยาว หมูที่ 8 ต.ปงตํา
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานแมขิ หมูที่ 1 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน แมขิหลายฝาง หมูที่ 2 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานศรีดงเย็น หมูที่ 3 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานอินทาราม หมูที่ 4 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานอาย หมูที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน ทรายขาว หมูที่ 7 ต.ศรีดงเย็น
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานเชียงหมั้น หมูที่ 15 ต.ศรีดงเย็น จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานเดน หมูที่ 1 ต.หนองบัว
จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
อุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน บานหนองบัว หมูที่ 3 ต.หนองบัว จํานวน 10,๐๐๐.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาและบริการ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และอื่นที่
เกี่ยวของ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) หนา
83 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่
2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รวม 332,800.-บาท
รวม 132,800.-บาท
จํานวนเงิน 19,800.-บาท

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน 19,800.-บาท
คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จํานวน 19,800.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 19,8๐๐.บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เปนกลองคอมแพค
2. ความละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล
3. มีระบบแฟลซ (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือ เมื่อตองการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6. มีกระเปาบรรจุกลอง
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการ
อํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อรองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคาจํานวน 3 ราน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 2560) หนา 126 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การ
สรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม 93,000.-บาท
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน 5 เครื่อง
จํานวน 75,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (ใชในงานโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ)
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)ราคา 15,000.-บาท จํานวน 5 เครื่อง รายละเอียดประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือมี
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600: 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18
นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ครุ ภั ณฑ ดั งกล าว เป น ครุ ภั ณฑ น อกบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ เนื่ องจากไม ร ะบุ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยั ดโดยได กําหนดคุ ณลั กษณะและราคาตามหนั งสื อกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 7 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5
การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
2 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 18,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกอบดวย
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา
2.6 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
ครุ ภั ณฑ ดั งกล าว เป น ครุ ภั ณฑ น อกบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ เนื่ องจากไม ร ะบุ ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อ
รองรับการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยั ดโดยได กําหนดคุ ณลั กษณะและราคาตามหนั งสื อกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ลําดับที่ 10 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕60) หนาที่ 126 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5
การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มี
วงเงินเกินกวา 5,000.-บาท) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม 200,000.-บาท

คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน (จากกรมสงเสริม)
จํานวน 200,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน และอื่นๆที่กําหนดตามวัตถุประสงค

**********************************
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)

รวม13,267,210.-บาท
รวม 7,280,270.-บาท
จํานวน 7,280,270.-บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,241,960.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 อัตรา
พรอมเงินปรับปรุงประจําป และเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ระดับ 8 โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 67,20๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 67,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมระดับ 8 ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวยเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน 772,920.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกลูกจางประจํา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 อัตรา
พรอมทั้งเงินปรับปรุงประจําป โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน 18,000.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 4,072,120.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ของกอง สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม จํานวน 38 อัตราโดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
จํานวน 40,870.-บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม ค า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ และพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน ๑๒ เดือน
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม 5,071,940.-บาท
รวม 68,000.- บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ในการชวยเหลือการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน 18,000.- บาท
รวม 3,038,940.-บาท
รวม 1,050,000.-บาท

คาจางเหมาการบริการ
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการดําเนินงานกิจกรรมสาธารณสุข หรือทําสิ่งของตาง ๆ ของกอง
สาธารณสุข เปนคาจางเหมาพนหมอกควัน คาขุดลอกรางระบายน้ํา เปนตน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดในดานการสงเสริมการทองเที่ยว
คาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย
จํานวน 1,000,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ระยะเวลา ๑ป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดในดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 76 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปนฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
พลังงานสะอาด)
คาธรรมเนียมตางๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

จํานวน 20,๐๐๐.- บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆรวม 1,938,940.-บาท
โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุและสรางความรูใหประชาชนดานสุขภาพ
จํานวน ๑0,000.-บาท
เพื่อใชจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุและการปลูกฝงจิตสํานึกและความรู/เขาใจแก
ประชาชนในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และปองกันโรคในทองถิ่น เชนการแผนพับประชาสัมพันธ การ
ใหบริการบริการประชาชน การจัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธใหความรูและอื่นๆเปนตน(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน(ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 96 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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โครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล ฯ
จํานวน 10,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ ตามโครงการอบรมฟนฟูวิชาการอสม. ในเขตเทศบาล ฯ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ อสม.ในการดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานมูลฐานโดยจัดการอบรมเพื่อฟนฟูความรู ความ
เขาใจ แก อสม. เปนคาอาหารและอาหารวาง ในการอบรม การจัดทําเอกสารทางวิชาการ คาวัสดุ
ตามโครงการ และการศึกษาดูงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)และไดสอดคลอง
กับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
หนา 89 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 80,000.-บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการรณรงค คัดแยกขยะในครัวเรือน และการทําปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง
การบริหารจัดการดานการกําจัดขยะมูลฝอย การจัดซื้อมูลวัวในการทําปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง
และการจัดซื้อ กระสอบ ถุงพลาสติก ในการบรรจุ ปุยหมักที่ผานกระบวนแลวเรียบรอย การจัดซื้อถัง
ขยะทดแทนถังขยะเดิมที่ชํารุดเสียหายตลอดจนคาใชจายในการอบรมประชาชนในการแกไขปญหาขยะ
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดดาน (การทองเที่ยว) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 73 (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 3 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และพลังงานสะอาด)
โครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออกและโรคติดตอในพื้นที่
จํานวน 80,000.-บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออกและโรคติดตอในพื้นที่ เชน
วัณโรค,ไขหวัดนก และอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยการพนหมอกควัน และการจัดซื้อน้ํายาเคมีภัณฑ
ทรายทีมีฟอสรวมทั้งการจัดการอบรมใหความรูเรื่องไขเลือดออก แก อสม. คาใชจายในการอบรม
คาอาหาร /อาหารวาง เครื่องดื่ม คาเอกสารในการอบรม ปายอบรมตามโครงการ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2549 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากร
มนุษย ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 92 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข
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โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา และโรคติดตอจากสัตวสูคน ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 80,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ เชนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การฉีดยา
คุมกําเนิดแกสุนัข / แมวทั้งสุนัขและแมวที่มีเจาของและที่ไมมีเจาของ (จรจัด,วัด)โดยจายเปนคาวัสดุ คา
วัคซีนและยาคุมกําเนิดและเวชภัณฑการแพทยอื่นๆ คาใชจายในการอบรมอาสาสมัครปศุสัตวแกนนํา
ชุมชนในการปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคน ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรมนุษย)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 97 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการอบรมผูประกอบการและกลุมเสี่ยง
จํานวน 10,000.-บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม ผูประกอบการรานอาหาร รานคาแผงลอย ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและ
ความรูตามกฎหมายตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕และใชจายเปนคาวัสดุ / อุปกรณทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยเพื่อใชในการตรวจรานอาหาร แผงลอย และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2549 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน
(ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 94 (สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ในการรักษาความสะอาด ดูแลสิ่งแวดลอม และงานโรงฆาสัตว
จํานวน 992,940.-บาท
เพื่อใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ในการรักษาความสะอาด ดูแลสิ่งแวดลอมและงานโรง
ฆาสัตว ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการพัส ดุของหน วยการบริหารราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 12(1) ขอ 13 ขอ 27(7) ขอ 28
และขอ 30 โดย วิธีตกลงจางโดยทําการจางเหมาเปนรายวัน(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และได
สอดคล องกั บกรอบยุทธศาสตรจังหวั ดดาน (ทรั พยากรมนุ ษย ) ปรากฏในแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) หนา 128 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)
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โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อใชเปนจายในการดําเนินการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชนทางดาน
สาธารณสุข การตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องตนจากเจาหนาที่สาธารณสุขและโรงพยาบาล และงาน
บริการอื่นๆของเทศบาลใหแกประชาชนใหประชาชนเขาถึงบริการดานสาธารณสุข และเปน คาอาหาร
คาตอบแทนชางตัดผม ที่มาใหบริการตัดผมฟรี แกประชาชน คาวัสดุการแพทย / อุปกรณ คาปายตาม
โครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 89 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ)
โครงการปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 80,000.-บาท
เพื่อใชจายเปนคาในการดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบล
ไชยปราการ เชนคาใชจายในกิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติด การดําเนินงานกิจกรรมบําบัดผูเสพ
ยาเสพติดรวมกับหนวยงานอื่น คาวัสดุ/อุปกรณที่เกี่ยวของ คาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด คาปาย
เอกสาร และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 122 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยโรค อัมพฤกษ อัมพาตและกายภาพบําบัด
เทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน 466,000.-บาท
เพื่อใชจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยโรค
อัมพฤกษ อัมพาตและกายภาพบําบัด เทศบาลตําบลไชยปราการคาจางลูกจางรายวัน เพื่อใหบริการดาน
ฟนฟูรักษาพยาบาล/ปฐมพยาบาล ดูแลสุขภาพ แกพนั กงานและประชาชนผู มารับบริการ และเป น
สถานที่ในการสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการดานสาธารณสุข และเปน คาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 12(1) ขอ 13 ขอ
27(7) ข อ 28 และข อ 30 โดย วิ ธี ตกลงจ างโดยทําการจ างเหมาเป น รายวั น (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรั พยากรมนุษย ) ปรากฏใน
แผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 99 (สอดคล องกับ ประเด็ นยุทธศาสตร ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)
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โครงการรูเทาทันปองกันและควบคุมโรคเอดสในพื้นที่
จํานวน 10,000.-บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการตามโครงการรูเทาทันปองกันและควบคุมโรคเอดสในพื้นที่เทศบาลตําบล
ไชยปราการจัดการอบรมใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน คาใชจายในการอบรม คาเอกสารการ
อบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ คาปายอบรมตามโครงการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2549 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
ดาน (ทรัพยากรมนุษย ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 90 (สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข
โครงการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 1๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูประชาชนหรือ การจัดกิจกรรมรณรงคควบคุมปองกัน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการในพื้นที่เทศบาลตําบลไชยปราการ คาใชจายใน
การอบรม เอกสารในการอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
คาปายอบรมตามโครงการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) หนา ๖๖ (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม)
โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา
จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูแก แกนนําในชุมชน กลุมแกนนําทางสิ่งแวดลอม หรือ การ
จัดกิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เทศบาลตําบลไชยปราการ เชนคา
วัสดุ เอกสารในการอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
อบรมตามโครงการ และคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลไชยปราการเปนศูนยเรียนรู
เทศบาลคารบอนต่ํา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) และไดสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2558-2560) หนา ๗๕ (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการศึกษา/
อบรม/สัมมนา ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม 50,000.-บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนคาซอมแซม
ทรั พย สิ น ครุ ภั ณฑ ตางๆ และค าบํ ารุ งรั กษาทรั พย สิ น ครุ ภั ณฑ เช น ยานพาหนะขนส ง เครื่ องพ น
หมอกควัน เครื่องตัดหญา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องลวกปนขนสุกร เครื่องซอตใหสลบดวยไฟฟา
เครื่องปนไฟฟา เปนตน
คาวัสดุ

รวม 1,465,000.-บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว สิ่งพิมพตางๆ น้ําแข็งโมฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆเชน ถุงขยะ ไมกวาด ถังขยะ ถุงเย็น มีดโกน เกลือปน มีด ถุง
ขยะ ตะกรา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะขนสง
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชนแบตเตอรี่ ยางรถยนต รถจักรยานยนต นอตและสกรู หัว
เทียนไฟเบรค ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 1,075,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตางๆ เชนน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แกส
หุงตมฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 50,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชนรองเทา ถุงมือ หมวก ที่ปดปาก/จมูก หมวกโรงงาน ผา
ปดจมูก รองเทา เสื้อกันเปอน เสื้อคลุม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 20,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ / ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและ สี ฟลม
รูปที่ลางอัดขยาย ไมผาเขียนปาย เปนตน
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 40,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แปนพิมพ
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม ฯลฯ
วัสดุกอสราง
จํานวน 40,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ไมตางๆ ชะแลง คอน คีม ทอน้ําและอุปกรณประปา ปูนซีเมนต ทราย สี อิฐ
กระเบื้อง ฯลฯ สําหรับปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน ,โรงฆาสัตว บริเวณโดยรอบๆ เปนตน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 20,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส
เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ สําหรับสํานักงานและโรงฆาสัตว
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วัสดุการเกษตร
จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช จอบ คราด ผาใบหรือ
ผาพลาสติก และคาวัสดุในการจัดทําปุยหมัก เชน มูลสัตว เปนตน
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 40,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน วัสดุและอุปกรณการแพทย ยา เวชภัณฑทางการแพทยที่
เกี่ยวของอื่นๆในการควบคุมโรคในทองถิ่น น้ํายากําจัดกลิ่น และเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุในการ
ผลิ ตน้ํ าหมั กชี ว ภาพ เช น หั ว เชื้ อจุ ลิ น ทรี ย สู ตร ๑,๓ กากน้ํ าตาล และค าใช จ ายในการจั ดทํ าน้ํ า ยา
เอนกประสงค เชน น้ํายา N ๗๐ น้ํายาขจัดไขมัน หัวน้ําหอม ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค

รวม 500,000.- บาท

คาไฟฟา
จํานวน 300,000.-บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา อาคารโรงฆาสัตว ของสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ
คาน้ําประปา
จํานวน 200,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารโรงฆาสัตวของสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวม 630,000.-บาท
รวม 600,000.-บาท

เงินอุดหนุนใหแก กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลจํานวน ๒๐หมูบาน / ชุมชน
จํานวน 300,000-บาท
เพื่อใชในโครงการพัฒนาการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมูบาน ที่ไดดําเนินการในกิจกรรม
งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน/หมูบานเขตรับผิดชอบ เพื่อใหบริการแกประชาชน เชน คาวัสดุ/
อุปกรณสํานักงาน/การแพทย คาตอบแทนใชสอย การอบรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) หนา 92 (อุดหนุนตามภารกิจถายโอน) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)โดยอุดหนุนดังนี้
1. โครงการ อสม.บานปงตํา แกไขปญหาโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน หมูที่ 1 ตําบลปงตํา
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
2. โครงการพัฒนาจัดการความรู อสม.บานทา กับงานคุมครองผูบริโภค หมูที่ 2 ตําบลปงตํา
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
3. โครงการ อสม.บานปางควาย รวมแรง รวมใจ คนหา คัดกรองและเฝาระวังผูปวยจิตเวช
และสุขภาพจิตในชุมชน
จํานวน 15,000.- บาท
4. โครงการพัฒนาจัดบริการสุขภาพเบื้องตน ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
บานมิตรอรัญ หมู 4 ตําบลปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
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5. โครงการเติมพลังเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตเด็กและเยาวชนบานปารวก
ของ อสม.บานปารวก หมูที่ 5 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม จํานวน 15,000.- บาท
6. โครงการ อสม.บานหวยมวง ตานภัยไขเลือดออก หมูที่ 6 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
7. โครงการรณรงคตานภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมโดย อสม.บานหวยบง หมูที่ 7
ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
8. โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไขเลือดออก ของชมรม อสม. บานทุงยาว
ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
9. โครงการชุมชนบานเดนรวมใจ ปองกันภัยไขเลือดออก โดยใชอางเลี้ยงปลารวมกับการใช
สมุนไพรสเปรยตะไครหอมไลยุง ป 2558
จํานวน 15,000.- บาท
10. โครงการอบรมใหความรูเรื่องอาหารปลอดภัยและตรวจคัดกรองหาสารพิษตกคางในรางกาย
ชุมชนบานหวยไผ
จํานวน 15,000.- บาท
11. โครงการนวัตกรรม สมุนไพรแชเทา ปรับสมดุลกาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
บานหนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
12. โครงการสงเสริมศักยภาพและการทํางานในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนําสุขภาพ
ภาคประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมจากคนในชุมชน บานแมขิ หมูที่ 1 ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ
จํานวน 15,000.- บาท
13. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขรวมใจปองกันภัยโรคระบาดในชุมชน บานแมขิหลายฝาง หมูที่ 2
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
14. โครงการสงเสริมศักยภาพและการทํางานในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนําสุขภาพ
ภาคประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมจากคนในชุมชน บานศรีดงเย็น หมูที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ
จํานวน 15,000.- บาท
15. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขบานอินทารามรวมใจเฝาระวังภัยโรคติดตอโดยแมลง บาน
อินทารามหมูที่ 4 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15,000.- บาท
16. โครงการพัฒนางานบริการศูนยสาธารสุขมูลฐานชุมชนบานอาย จํานวน 15,000.- บาท
17. โครงการพัฒนางานบริการศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบานทรายขาว
จํานวน 15,000.- บาท
18. โครงการแกไขปญหาและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน บานดงปาสัก หมู 9 ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
19. บานเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนในการปองกันโรคไม
ติดตอ
จํานวน 15,000.- บาท
20. โครงการบานดงรวมใจ ชุมชนปลอดภัยจากไขเลือดออก หมู 17 ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.- บาท
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เงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการหมูบานในเขตเทศบาลจํานวน ๒๐หมูบาน / ชุมชน
จํานวน 300,000-บาท
เพื่อใชในโครงการพัฒนาการดําเนินงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อใหบริการแกประชาชน
เชน คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน/ คาตอบแทนใชสอย การอบรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน (ทรัพยากรมนุษย) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
2558-2560) หนา 116 (ไมเกินรอยละ 3) (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นที่ 2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข)โดยอุดหนุนดังนี้
1. โครงการอบอุนชุมชนปลอดภัย หางไกลยาเสพติด บานปงตํา ม.1 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ
จํานวน 15,000.-บาท
2. โครงการพลังชุมชน พลังสามัคคี พิชิตยาเสพติด บานทา ม.2 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
3. โครงการชุมชนรวมพลัง ยับยั้งยาเสพติด บานปางควาย ม.3 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
4. โครงการครอบครัวรวมพลังหยุดยั้งยาเสพติด บานมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
5. โครงการสังคม ปลอดภัย หางไกล ยาเสพติด บานปารวก ม.5 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
6. โครงการยาเสพติด พิชิตไดถาประชารวมใจ รวมพลัง บานหวยมวง ม.6 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
7. โครงการหมูบานหวยบง ปลอดยาเสพติด
จํานวน15,000.-บาท
8. โครงการครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนรวมใจ ขจัดยาเสพติด บานทุงยาว ม.8 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
9. โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดสูสังคมที่ยั่งยืนประจําป 2558 บานเดน ม.1 ต.หนองบัว
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
10. โครงการอุนใจ หางไกลยาเสพติด บานหวยไผ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.
11. โครงการพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด บานหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
12. โครงการชุมชนแมขิ สดใสประชาสุขใจ หางไกลยาเสพติด
จํานวน 15,000.-บาท
13. โครงการรวมแรงรวมใจ เอาชนะภัยยาเสพติด บานแมขิหลายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
จ. เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
14. โครงการศรีดงเย็นรวมใจ ขจัดภัยยาเสพติด
จํานวน 15,000.-บาท
15. โครงการหมูบานอินทาราม ปลอดยาเสพติด ชีวิตมีสุข
จํานวน 15,000.-บาท
16. โครงการพลังแผนดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด บานอาย ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
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17. โครงการประชาอุนใจ ไดลูกหลานกลับบาน บานทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
จํานวน 15,000.-บาท
18. โครงการดงปาสัก รวมพลัง สรางสรรค สามัคคี หนีหางยาเสพติด จํานวน 15,000.-บาท
19. โครงการสองมือ หนึ่งใจ พิชิตภัยยาเสพติด
จํานวน 15,000.-บาท
20. โครงการประชารวมใจเอาชนะยาเสพติดสูสังคมที่ยั่งยืนประจําป 2558
จํานวน 15,000.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม ๓0,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอไชยปราการ ตามโครงการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอไชยปราการ(ศตส.)
จํานวน ๓0,๐๐๐.-บาท
เพื่อใชในโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนยประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอไชย
ปราการ ที่ใชแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและดําเนินการตามภารกิจการปองกันและปราบปรามยา
เสพติดในพื้นที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)และไดสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรจังหวัดดาน
การจัดระเบียบชุมชน สั งคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.25582560) หนา 122 (ไดรับความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด ครั้ ง ที่ 4/2557 วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2557)
(สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 4 การสรางความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รวม 285,000.- บาท
รวม 285,000.-บาท
รวม 200,000.- บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 200,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติเปนคา ซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑตางๆ และคาบํารุงรักษาทรัพยสินครุภัณฑ เชนยานพาหนะขนสง เครื่องพนหมอก
ควัน เครื่องตัดหญา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องลวกปนขนสุกร เครื่องช็อตใหสลบดวยไฟฟา เครื่องปน
ไฟฟา และอื่นๆ
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด
จํานวน 85,000 .-บาท
คุณสมบัติ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก สําหรับกําจัดยุง
และแมลงบินชนิดตางๆ ทํางานดวยเครื่องยนตเบนซินแบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง ทําใหไมเกิด
การสูญเสียกําลัง
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ระบายความรอนดวยอากาศ มีระบบกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต
ระบบสตารทเครื่องยนตแบบลานกระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกส
หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาอยูภายนอก หัวฉีดปรับอัตราการไหลได 3 ระดับ
ชุดหัวฉีดผลิตจากสแตนเลส ทนทานตอสารเคมี โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ํายาที่ความเร็วรอบ
มากกวา 20,000 รอบ/นาที
- ขนาดของละอองน้ํายาที่ผลิตไดมีคา VMD นอยกวา 30 ไมครอน
- ถังบรรจุน้ํายาขนาด 12 ลิตร ผลิตดวยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนตอการกัดกรอนของน้ํายาเคมีและแสงแดด
ไดเปนอยางดี
- ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไมเปนสนิม ทนตอการกัดกรอนสูง
ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เนื่องจากไมระบุในมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน และเพื่อรองรับการ
ดําเนินการตางๆ ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด และ
จัดหาโดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคาจํานวน 3 ราน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
หนาที่ ๑26 (สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 5 การสราง
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนประชาธิปไตย และเปนธรรมในการใหบริการ)

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

92

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

รวม ๑2,619,400.-บาท
รวม 4,635,400.- บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม 4,635,400.- บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๑,710,840.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงประจําปและเงิน
คาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองชาง โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 67,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองชาง และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน ๑๒ เดือน
เงินประจําตําแหนง
จํานวน ๖๗,๒๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองชาง ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวยเงินเดือนเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน
๑๒ เดือน
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 2,696,590.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางของกองชาง โดยแบงเปนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 93,570.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
โดยคํานวณตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
งบดําเนินการ
คาตอบแทน

รวม 3,225,000.- บาท
รวม

๑4๑,๔๐๐.- บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ประเภทเงินคาเชาบาน
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล

จํานวน

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง

๑๐๑,๔๐๐.- บาท
๒๐,๐๐๐.- บาท
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คาใชสอย

รวม 850,8๐๐.- บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม ๑2๐,๐๐๐.- บาท

คาจางเหมาบริการ
จํานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน, เครื่องจักรในการทําสิ่งของตาง ๆ คาจางเหมาบริการ เชน
จางเหมารถเทเลอรขนยายรถขุดตีนตะขาบ จางเหมาประชากรผูมีรายไดนอยตามนโยบายของรัฐบาล
ในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ใหเทศบาล ฯลฯ
คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

จํานวน

๒๐,๐๐๐.- บาท

รวม 200,๐๐๐.- บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 200,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย เชน รถขุดไฮดรอลิคแบบลอยาง รถขุดตีนตะขาบ
รถบรรทุก ๖ ลอ รถกระเชาไฟฟา รถอีแตน รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา อุปกรณ
ระบบเสียงไรสาย ฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆรวม ๕30,8๐๐.- บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้ เพื่อเปนคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองชาง
จํานวน 280,8๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกองชาง
คาใชจายอื่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ขอ 12(1) ขอ 13 ขอ 27(7)
ขอ 28 และขอ 30 โดย วิธีตกลงจางโดยทําการจางเหมาเปนรายวันปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 130
โครงการซอมแซมฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam)
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) ภายในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0891.4/993 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 74
โครงการวางและจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลไชยปราการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวางและจัดทําผังเมือชุมชนเทศบาลตําบลไชยปราการ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 185 (1) และ (3) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 28
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โครงการสรางพื้นที่สีเขียวลดโลกรอนมุงสูเมืองคารบอนต่ํา
จํานวน 6๐,๐๐๐ .- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการ “สรางพื้นที่สีเขียวลดโลกรอนมุงสูเมืองคารบอนต่ํา” เปนคาจัดซื้อ ตนไม
พันธไม ปุย ดิน อุปกรณตาง ๆ คาจัดฝกอบรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร รวมถึง
คาใชจายที่เกี่ยวของในการจัดโครงการ ฯลฯ ในการดําเนินการตามโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549
หรือระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 74
โครงการปรับภูมิทัศนภายในเขตรับผิดชอบ และในเขตสํานักงานเทศบาลตําบลไชยปราการ จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการปรับภูมิทัศนฯ เชน คาพันธุไม ดอกไม ปุยบํารุงตนไม ชุดโตะ(มาหินออน เกาอี้ตกแตงสถานที่) อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปรับภูมิทัศน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 70
โครงการตรวจคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคของชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาสงตรวจคุณภาพน้ําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 67
โครงการตามแนวพระราชดําริ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน โครงการปลูกหญาแฝกเพื่อ
ปองกันตลิ่งพังทลาย และปองกันดินสไลด , โครงการบานเล็กในปาใหญเพื่อใชสนับสนุนในการอนุรักษ
ปาไม และโครงการอื่น ๆ ที่เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 73
คาวัสดุ
รวม 2,192,8๐๐.- บาท
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ ฯลฯ ใชใน
การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับประมาณราคา แบบแปลนงานกอสรางตาง ๆ
ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน ๒2๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา บาลาทส สายไฟฟา โคมไฟฟา ฯลฯ ใชในการเปลี่ยนไฟกิ่งสาธารณะ
เพื่อการบริการประชาชน และภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลฯ
ประเภทคาวัสดุกอสราง
จํานวน 855,0๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สวานไฟฟา เลื่อย ไขควง ทอระบายน้ํา ทอเหลี่ยม
เพื่อซอมแซมฝายแมว, งานรางระบายน้ํา, งานซอมแซมทอระบายน้ํา, งานซอมแซมถนน กรณีเรงดวน
ในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ฯลฯ
ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาฟลม กระดาษโปสเตอร สี พูกัน ฯลฯ

จํานวน 800,๐๐๐.- บาท
จํานวน

๕,๐๐๐.- บาท
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ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาตลับผงหมึก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

จํานวน

๔๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 100,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แมแรง หัวเทียนไขควง
กระจกมองขางรถกุญแจ หมอน้ําสําหรับรถยนต และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด เขง กระสอบ มีด และอื่น ๆ ฯลฯ
ใชในการทําความสะอาดหองน้ําสาธารณะ และกระสอบใชบรรจุทรายปองกันตลิ่งพัง เปนตน
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
จํานวน 5๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน คาสารสม คลอรีน สารกรองน้ํา และอื่น ๆ ฯลฯ
ใชเปลี่ยนระบบน้ําประปาบาดาลหมูบานในเขตรับผิดชอบ และภายในสํานักงานเทศบาลตําบล
ไชยปราการ
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของตาง ๆ เชน หมวก รองเทาบูท เสื้อกันฝน ฯลฯ ใหพนักงานใช
ปฏิบัติงาน เชน งานวางทอระบายตามพื้นที่ตาง, ตัดหญา เปนตน
ประเภทวัสดุการเกษตร
จํานวน 52,8๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุการเกษตร เชน คาพันธุไม คาปุยเคมี คายาฆาแมลง คายาฆาหญา
หนากากปองกันแกสพิษ เครื่องสูบน้ําแบบจุม ฯลฯ เพื่อใหชุมชนพัฒนาสถานที่สาธารณะ
คาสาธารณูปโภค

รวม

๔๐,๐๐๐.-

บาท

ประเภทคาไฟฟา
จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาหอกระจายเสียง, อาคารชุมชน, ลานกีฬาตานยาเสพติด , สวนสาธารณะ
และไฟฟาสาธารณะที่เกินสิทธิ์ในเขตเทศบาล ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑการเกษตร

รวม

4,759,0๐๐.- บาท
รวม

282,0๐๐.- บาท

รวม 82,000.- บาท

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 3 แรงมา
จํานวน 37,0๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ๓๗,๐๐๐.- บาท
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย มีความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา 2,700 – 3,000 รอบ/
นาที (RPM) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 130
(ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชนซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการดวย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ โดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ราน)
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คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 5 แรงมา
จํานวน ๔5,๐๐๐.- บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล 3 เฟส 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ๔5,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย มีความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา 2,700 – 3,000 รอบ/
นาที (RPM) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 130
(ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชนซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการดวย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ โดยไดกําหนดราคาจากการสืบราคา จํานวน 3 ราน)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน 20๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งเปนรายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม 4,477,๐๐๐.- บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวม 4,477,๐๐๐.- บาท

ประเภท ระบายน้ํา

รวม

๒,๑๑๙,๐๐๐ .- บาท

๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตอรางเดิม-๓๗๗ บานแมขิ หมูที่ ๑
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว
๓๑.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 43
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานเลขที่๒๒-๑58 บานแมขิหลายฝาง
หมูที่ ๒ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๙๖,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๙๐.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 44
๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาวัดศรีดงเย็น ดานทิศเหนือ
บานศรีดงเย็น หมูที่ ๓ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ยาว
๑๐.๐๐ เมตร หนา๐.๒๐ เมตร แบบมีฝาปดพรอมเทคอนกรีตฝาปดขนาดกวาง ๑.๙๐เมตร ยาว๑๐.๐๐
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
หนา 45
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๓-๒๘ บานทรายขาว
หมูที่ ๗ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๙๓.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 49
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๕. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๔๐-๔๕๑ บานดงปาสัก
หมูที่ ๙ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๕๔.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 50
๖. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๒-๕ บานดงปาสัก
หมูที่ ๙ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๘๒,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว
๑๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร แบบไมมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 51
๗. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๑ บานปางควาย
หมูที่ ๓ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม-เขตติดตอบานทา หมูที่ ๒ ตําบลปงตํา อําเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๙๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 35
๘. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๑๙๖-๒๑๗ บานปงตํา
หมูที่ ๑ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๑๑๖.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 29
๙. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๑๐๐-๕๐๗/๑ บานทา
หมูที่ ๒ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๖๙.๕๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 34
๑๐. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๔๙-๘๓ บานมิตรอรัญ
หมูที่ ๔ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว
๖๗.๕๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 36
๑๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๓๓ - ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปารวก บานปารวก หมูที่ ๕ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว
๔๒.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 37
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๑๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานเลขที่ ๑๑-แยก ร.พ.ช.
บานหวยบง หมูที่ ๗ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว
๙๒.๕๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตร แบบมีฝาปด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 42
ประเภท ถนนและทอเหลี่ยม

รวม ๑,๙58,๐๐๐.-บาท

๑ โครงการกอสรางถนนแบบ Overlay บริเวณบานเลขที่ ๓๖๖-๓๙๔ บานทา หมูที่ ๒
ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อก อสร างถนนแบบ Overlay ขนาดผิว จารจรกว าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย ๐.๐๕ เมตร ยาว
๑๐๖.๕๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า ๔๒๖.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตํ า บล
ไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 32
๒ โครงการก อสร า งถนนแบบ Overlay บริ เ วณบ า นเลขที่ ๑๔๖-๑๖๕ บ า นท า หมู ที่ ๒
ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อก อสร างถนนแบบ Overlay ขนาดผิว จารจรกว าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย ๐.๐๕ เมตร ยาว
๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๒๕.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 32
๓ โครงการกอสรางถนนแบบ Overlay บริเวณถนนเทศบาลบานหวยไผ ซอย ๘ บานหวยไผ
หมูที่ ๒ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อก อสร างถนนแบบ Overlay ขนาดผิว จารจรกว าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ ย ๐.๐๕ เมตร ยาว
๑๐๖.๕๐ เมตร หรื อมีพื้น ที่ไม นอยกว า ๔๒๖.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลไชย
ปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 55
๔ โครงการกอสรา งถนนแบบ Overlay บริเวณบ านเลขที่ ๑๖๙-๑๙๒/๑ บ านอ าย หมู ที่ ๕
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่ อกอสร างถนนแบบ Overlay ขนาดผิว จารจรกวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว
๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๒๕.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 48
๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณบานเลขที่ ๓๓ บานหวยมวง หมูที่ ๖ ตําบล
ปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดผิวจารจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๘๐.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 41
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๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณบานเลขที่ ๓๓๘-สุสานบานทุงยาว บานทุงยาว
หมูที่ ๘ ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดผิวจารจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๖๐.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 42
๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณบานเลขที่ ๑๔๕-รอบสระน้ําหนองบัวคํา บาน
หนองบัว หมูที่ ๓ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดผิวจารจรกวาง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๔๖๕.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 56
๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณบานเลขที่ ๒๑๙-๓๔๐ บานศรีดงเย็น หมูที่ ๓
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๖๓,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดผิวจารจรกวาง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๓๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๑๗.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 45
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณบานเลขที่ ๑๓๔-๑๗๗ บานอินทาราม หมูที่
๔ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๒๓,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดผิวจารจรกวาง ๔.๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้น ที่ ไ ม น อ ยกว า ๒๒๘.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตํ า บล
ไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 46
๑0 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ บริเวณบานเลขที่ ๑๐๒/๒-๑๐๕/๑ บานอินทาราม
หมูที่ ๔ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๕๒,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดผิวจารจรกวาง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว
๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐๐.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 46
๑1 โครงการวางทอ ค.สล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๔๒ ทอนพรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน
๔ บอ บริเวณขางวัดเชียงหมั้นดานทิศเหนือ บานเชียงหมั้น หมูที่ ๑๕ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อวางทอ ค.ส.ล. จํานวน ๔๒ ทอนพรอมบอพัก ค.ส.ล.จํานวน ๔ บอ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ไชยปราการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 51
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ประเภทอาคาร
รวม 400,000.- บาท
๑. โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. บริเวณที่ตั้งประปาหมูบานเดน บานเดน หมูที่ ๑ ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อกอสรางถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง ๖.๑๐ เมตร ยาว ๖.๑๐เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐
เมตร หรือมีพื้นที่เก็บน้ําไมนอยกวา ๘๙.๓๐ ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไชยปราการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) หนา 55
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานดง หมูที่ 17 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานดง หมูที่ 17 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 52

************************************
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ขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
แผนงาน

งบกลาง

งบ/หมวด
งบกลาง

แผนงานบริหารงาน

แผนงานรักษา

แผนงาน

แผนงาน

แผนงานเคหะและ

ทั่วไป

ความสงบภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข

ชุมชน

รวม

งบกลาง

7,123,050

-

-

-

-

-

7,123,050

บําเหน็จ/บํานาญ

908,100

-

-

-

-

-

908,100

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

-

3,072,000

-

-

-

-

3,072,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

-

9,709,210

2,019,830

7,980,100

7,280,270

4,635,400

31,624,810

คาตอบแทน

-

494,990

66,000

67,000

68,000

141,400

837,390

คาใชสอย

-

3,950,410

980,000

3,325,250

3,038,940

850,800

12,145,400

คาวัสดุ

-

1,177,000

580,000

3,364,460

1,465,000

2,192,800

8,779,260

คาสาธารณูปโภค

-

1,070,000

-

-

500,000

40,000

1,610,000

คาครุภัณฑ

-

475,400

164,800

132,800

285,000

282,000

1,340,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

200,000

-

200,000

-

4,477,000

4,877,000

งบรายจายอื่น

รายจายอื่น

-

50,000

-

-

-

-

50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

-

295,990

80,000

6,972,000

630,000

-

7,977,990

8,031,150

20,495,000

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

3,890,630 22,041,610 13,267,210 12,619,400 80,345,000
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