
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เขต/อําเภอ แม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  50150

พืนที 24.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 13,191 คน

ชาย 6,330 คน

หญิง 6,861 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 สิงหาคม 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 49,049,957.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 49,151,698.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,753,969.11 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 5 โครงการ รวม 360,143.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 8,174,134.95 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 75,147,719.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 753,045.30 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 851,678.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 563,959.67 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 202,530.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 47,697,084.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 25,079,421.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,412,768.16 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 76,175,600.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,071,644.46 บาท

งบบุคลากร จํานวน 29,417,662.78 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 31,204,973.14 บาท

งบลงทุน จํานวน 9,474,820.07 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,986,500.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,769,128.16 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 0.00 647,000.00 880,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 913,000.00 976,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 902,000.00 1,076,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 250,000.00 228,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 0.00 2,712,000.00 3,160,800.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 42,915,600.00 46,756,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 42,915,600.00 46,756,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 31,000,000.00 60,083,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 31,000,000.00 60,083,200.00

รวม 0.00 76,627,600.00 110,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,521,385.84 4,569,900.00 33,060,300.00

งบบุคลากร 3,500.00 30,999,700.00 35,281,860.00

งบดําเนินงาน 3,626,132.00 31,357,900.00 28,651,340.00

งบลงทุน 0.00 7,671,600.00 11,000,000.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 40,000.00 40,000.00

งบเงินอุดหนุน 30,000.00 1,988,500.00 1,966,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 5,181,017.84 76,627,600.00 110,000,000.00

รวม 5,181,017.84 76,627,600.00 110,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 20,046,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,434,710

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 25,972,810

แผนงานสาธารณสุข 4,155,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 450,560

แผนงานเคหะและชุมชน 15,503,410

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,975,440

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,463,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,004,530

แผนงานการเกษตร 715,000

แผนงานการพาณิชย์ 218,280

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 33,060,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 110,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,985,620 0 2,572,440 12,558,060

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,453,120 0 0 3,453,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,532,500 0 2,572,440 9,104,940

งบดําเนินงาน 6,134,000 33,000 755,000 6,922,000

    ค่าตอบแทน 1,963,000 0 200,000 2,163,000

    ค่าใช้สอย 1,888,000 33,000 350,000 2,271,000

    ค่าวัสดุ 433,000 0 155,000 588,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,850,000 0 50,000 1,900,000

งบลงทุน 411,700 0 114,500 526,200

    ค่าครุภัณฑ์ 411,700 0 114,500 526,200

งบรายจ่ายอืน 40,000 0 0 40,000

    รายจ่ายอืน 40,000 0 0 40,000

                                             รวม 16,571,320 33,000 3,441,940 20,046,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 159,420 0 159,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 0 159,420

งบดําเนินงาน 984,290 20,000 1,004,290

    ค่าใช้สอย 736,290 20,000 756,290

    ค่าวัสดุ 248,000 0 248,000

งบลงทุน 271,000 0 271,000

    ค่าครุภัณฑ์ 271,000 0 271,000

                                             รวม 1,414,710 20,000 1,434,710

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,888,020 10,849,200 723,840 13,461,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,888,020 10,849,200 723,840 13,461,060

งบดําเนินงาน 924,800 7,268,500 741,750 8,935,050

    ค่าตอบแทน 115,000 5,000 0 120,000

    ค่าใช้สอย 520,000 5,281,000 565,250 6,366,250

    ค่าวัสดุ 289,800 1,947,500 176,500 2,413,800

    ค่าสาธารณูปโภค 0 35,000 0 35,000

งบลงทุน 166,000 776,000 870,700 1,812,700

    ค่าครุภัณฑ์ 102,700 376,000 670,700 1,149,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 63,300 400,000 200,000 663,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,764,000 0 1,764,000

    เงินอุดหนุน 0 1,764,000 0 1,764,000

                                             รวม 2,978,820 20,657,700 2,336,290 25,972,810

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,965,440 671,760 2,637,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,965,440 671,760 2,637,200

งบดําเนินงาน 244,000 812,000 1,056,000

    ค่าตอบแทน 82,000 87,000 169,000

    ค่าใช้สอย 50,000 495,000 545,000

    ค่าวัสดุ 112,000 230,000 342,000

งบลงทุน 32,000 228,000 260,000

    ค่าครุภัณฑ์ 32,000 228,000 260,000

งบเงินอุดหนุน 202,500 0 202,500

    เงินอุดหนุน 202,500 0 202,500

                                             รวม 2,443,940 1,711,760 4,155,700



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 214,560 0 214,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 214,560 0 214,560

งบดําเนินงาน 0 236,000 236,000

    ค่าใช้สอย 0 226,000 226,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

                                             รวม 214,560 236,000 450,560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 4,150,240 897,600 5,047,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,150,240 897,600 5,047,840

งบดําเนินงาน 4,091,000 1,631,000 5,722,000

    ค่าตอบแทน 51,000 0 51,000

    ค่าใช้สอย 1,430,000 1,180,000 2,610,000

    ค่าวัสดุ 2,610,000 451,000 3,061,000

งบลงทุน 2,464,570 2,269,000 4,733,570

    ค่าครุภัณฑ์ 1,664,570 2,269,000 3,933,570

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 800,000 0 800,000

                                             รวม 10,705,810 4,797,600 15,503,410



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 985,440 0 985,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 985,440 0 985,440

งบดําเนินงาน 773,000 146,000 919,000

    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 640,000 146,000 786,000

    ค่าวัสดุ 128,000 0 128,000

งบลงทุน 71,000 0 71,000

    ค่าครุภัณฑ์ 71,000 0 71,000

                                             รวม 1,829,440 146,000 1,975,440

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 445,000 947,000 2,000,000 3,392,000

    ค่าใช้สอย 350,000 947,000 2,000,000 3,297,000

    ค่าวัสดุ 95,000 0 0 95,000

งบลงทุน 71,000 0 0 71,000

    ค่าครุภัณฑ์ 71,000 0 0 71,000

                                             รวม 516,000 947,000 2,000,000 3,463,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 3,004,530 3,004,530

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,004,530 3,004,530

                                             รวม 3,004,530 3,004,530



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 465,000 0 465,000

    ค่าใช้สอย 465,000 0 465,000

งบลงทุน 0 250,000 250,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 250,000 250,000

                                             รวม 465,000 250,000 715,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 218,280 218,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 218,280 218,280

                                             รวม 218,280 218,280

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 33,060,300 33,060,300

    งบกลาง 33,060,300 33,060,300

                                             รวม 33,060,300 33,060,300



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 20,046,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,434,710

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 25,972,810

แผนงานสาธารณสุข 4,155,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 450,560

แผนงานเคหะและชุมชน 15,503,410

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,975,440

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,463,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,004,530

แผนงานการเกษตร 715,000

แผนงานการพาณิชย์ 218,280

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 33,060,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 110,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 110,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
110,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินของเทศบาลเมือง

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายจรัส  ไชยยา)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอ แม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 371,000.00 48.25 % 550,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 199,000.00 0.50 % 200,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 77,000.00 68.83 % 130,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 647,000.00 880,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 4,500.00 100.00 % 9,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 16,500.00 -51.52 % 8,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 584,000.00 2.74 % 600,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 162,000.00 -7.41 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 4,500.00 33.33 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 2,200.00 36.36 % 3,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 46,000.00 117.39 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 67,500.00 3.70 % 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 0.00 10,500.00 -4.76 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 913,000.00 976,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 0.00 20,000.00 300.00 % 80,000.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 882,000.00 12.93 % 996,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 902,000.00 1,076,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 % 78,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 172,000.00 -12.79 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 250,000.00 228,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 600,000.00 116.67 % 1,300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 26,300,000.00 2.66 % 27,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 6,245,000.00 4.08 % 6,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 825,000.00 0.61 % 830,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 2,459,000.00 13.87 % 2,800,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 3,346,000.00 46.44 % 4,900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 87,500.00 0.57 % 88,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 195,100.00 -29.27 % 138,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 2,858,000.00 11.97 % 3,200,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 42,915,600.00 46,756,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 31,000,000.00 93.82 % 60,083,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 31,000,000.00 60,083,200.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 76,627,600.00 110,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 110,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 880,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการตามรายละเอียดผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษีปี 2558          
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการตามรายละเอียดผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษีปี 2558          
ภาษีป้าย จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการตามรายละเอียดผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษีปี 2558          
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 976,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 9,000 บาท
ตังตามรายรับจริงปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 8,000 บาท
ตังตามรายรับจริงปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ตังตามการคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี  2560
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ตังตามการคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี  2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 6,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560    
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 500 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560    
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560   
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 500 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560 
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 15,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 300 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,076,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 80,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ดอกเบีย จํานวน 996,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 228,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 78,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 46,756,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,300,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 27,000,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,500,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 830,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ภาษีสุรา จํานวน 2,800,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,900,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 88,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 138,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,200,000 บาท
ตังตามรายรับจริง ปีงบประมาณ  2558  และคาดว่าจะจัดเก็บได้ใน
ปี  2560

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 60,083,200 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 60,083,200 บาท

คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี  2560  และเพือรองรับงบเงินอุดหนุนทัว
ไป  รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0809.4/ว 1199  ลงวันที  16  มิถุนายน  2559        
และรายการเงินอุดหนุนทัวไปทีได้รับจัดสรรให้ลักษณะเวงินอุดหนุนทัว
ไปกําหนดวัตถุประสงค์ในปีทีผ่านมาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุดที มท0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฏาคม 2559
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 665,280.00 302,400.00 0.00 726,000 -0.03 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 165,000.00 60,000.00 0.00 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 150,000.00 30,000.00 0.00 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 79,200.00 64,800.00 0.00 183,000 -52.79 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,900,800.00 190,808.00 0.00 2,281,000 0 % 2,280,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,960,280.00 648,008.00 0.00 3,550,000 3,453,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,634,026.00 1,443,545.00 0.00 5,279,150 4.47 % 5,515,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 278,140.00 85,254.00 0.00 214,200 -5.88 % 201,600

เงินประจําตําแหน่ง 199,500.00 85,516.00 0.00 283,600 -1.41 % 279,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 239,430.00 85,440.00 0.00 437,900 6.63 % 466,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 141,930.00 73,200.00 0.00 51,600 34.3 % 69,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,493,026.00 1,772,955.00 0.00 6,266,450 6,532,500

รวมงบบุคลากร 6,453,306.00 2,420,963.00 0.00 9,816,450 9,985,620

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง    จังหวัดเชียงใหม่
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 2,750.00 2,340,500 -35.91 % 1,500,000

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 2,500 700 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 182,200.00 115,150.00 0.00 362,340 0.18 % 363,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,942.50 12,605.00 11,000.00 35,660 96.3 % 70,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 54,185.00 6,330.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 267,327.50 134,085.00 13,750.00 2,746,000 1,963,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 272,251.00 0.00 36,112.50 1,188,837 -15.88 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 6,000.00 0.00 79,610.00 197,000 62.44 % 320,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 151,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 152,324.70 0.00 33,663.00 736,900 -52.5 % 350,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและงาน
พิธีการต่าง ๆ 24,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและงาน
พิธีการต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 9,042.00 0.00 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 2,000 150 % 5,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 1,000.00 0.00 2,400.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม พรรษา 
๕ ธันวามหาราช เทิดไท้องค์ราชันย์
(วันพ่อแห่งชาติ)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๑๒  สิงหามหาราชินี
(วันแม่แห่งชาติ)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
5  ธันวาคม  2558

0.00 0.00 0.00 42,400 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  
พระบรมราชินีนาถ  เนืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิง
หามหาราชินี  ประจําปี  2559

0.00 0.00 0.00 32,500 -100 % 0

โครงการท่องเทียวเชิงเกษตรและวิถี
ชุมชน Home Stay 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิบุคลากร 0.00 0.00 0.00 186,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างสมานฉันท์ 0.00 0.00 500.00 0 0 % 0

โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองสู่
ประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,066.00 0.00 17,707.46 20,600 142.72 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 609,841.70 9,042.00 169,992.96 2,407,837 1,888,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,384.00 900.00 4,805.00 155,500 -48.55 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 2,400 25 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 1,250.00 30,000 33.33 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 27,000.00 43,000 86.05 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 64,276.55 0.00 0.00 238,000 -15.97 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 3,290.00 26,700 -25.09 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 74,660.55 900.00 36,345.00 500,600 433,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 367,229.06 284,218.36 417,807.59 1,345,000 11.52 % 1,500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 29,372.37 5,852.47 52,951.93 108,800 37.87 % 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 64,433.86 47,867.59 43,735.67 80,800 23.76 % 100,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 12,711.60 12,711.60 112,500 -11.11 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 461,035.29 350,650.02 527,206.79 1,647,100 1,850,000

รวมงบดําเนินงาน 1,412,865.04 494,677.02 747,294.75 7,301,537 6,134,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 6,400 -100 % 0

บอร์ดเสียบตัวอักษรแบบเอียง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์นังส่วนกลาง 0.00 0.00 0.00 1,593,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที  2 0.00 0.00 0.00 0 100 % 29,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,000
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA 0.00 0.00 0.00 7,500 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,977.18 0.00 0.00 134,500 123.05 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,977.18 0.00 0.00 1,749,300 411,700

รวมงบลงทุน 30,977.18 0.00 0.00 1,749,300 411,700

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 20,000 100 % 40,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 20,000 40,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 20,000 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 25,000.00 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 5,000.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,897,148.22 2,915,640.02 777,294.75 18,917,287 16,571,320

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:57 หน้า : 5/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
สามปี 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 34,000 33,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 34,000 33,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 34,000 33,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,121,777.00 401,573.00 0.00 1,781,900 10.38 % 1,966,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 121,836.00 45,728.00 0.00 92,200 -4.01 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 56,000.00 22,400.00 0.00 67,200 13.39 % 76,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 323,220.00 94,800.00 0.00 425,000 -0.87 % 421,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 76,290.00 26,640.00 0.00 19,500 0 % 19,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,699,123.00 591,141.00 0.00 2,385,800 2,572,440

รวมงบบุคลากร 1,699,123.00 591,141.00 0.00 2,385,800 2,572,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 6,000 0 % 6,000

ค่าเช่าบ้าน 139,100.00 52,600.00 11,000.00 158,000 10.13 % 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,139.00 4,597.00 6,895.00 28,000 -28.57 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 67,519.75 28,168.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 221,758.75 85,365.00 17,895.00 192,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 152,859.00 0.00 0.00 507,163 -40.85 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,900.00 0.00 0.00 62,100 -51.69 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,819.45 26,000 -23.08 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 188,759.00 0.00 2,819.45 595,263 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 970.00 116,000 -31.03 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 14,000 -71.43 % 4,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 13,800.00 3,200 150 % 8,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 37,021.62 0.00 0.00 63,500 -21.26 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 1,800 66.67 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,200.00 17,600 -43.18 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 37,021.62 0.00 15,970.00 216,100 155,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,918.00 5,562.00 20,745.00 42,400 17.92 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,918.00 5,562.00 20,745.00 42,400 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 455,457.37 90,927.00 57,429.45 1,045,763 755,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ 
 พร้อมขาตัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 37,500

ล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 7,227.51 0.00 0.00 30,000 116.67 % 65,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,227.51 0.00 0.00 34,800 114,500

รวมงบลงทุน 7,227.51 0.00 0.00 34,800 114,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,161,807.88 682,068.00 57,429.45 3,466,363 3,441,940

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,058,956.10 3,597,708.02 834,724.20 22,417,650 20,046,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 4,400 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 280,745.00 64,120.00 0.00 246,600 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,200.00 1,600.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,000.00 23,400.00 0.00 146,400 0 % 146,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 198,960.00 16,800.00 0.00 18,500 -29.62 % 13,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 617,905.00 105,920.00 0.00 417,900 159,420

รวมงบบุคลากร 617,905.00 105,920.00 0.00 417,900 159,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 10,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 0.00 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 288,650.00 0.00 0.00 995,400 -26.03 % 736,290

รวมค่าใช้สอย 288,650.00 0.00 0.00 995,400 736,290

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 17,600.00 1,500 900 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 17,500.00 22,000 90.91 % 42,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 47,155.80 0.00 0.00 106,000 41.51 % 150,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 17,000 17.65 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 47,155.80 0.00 35,100.00 152,500 248,000

รวมงบดําเนินงาน 345,805.80 0.00 35,100.00 1,147,900 984,290

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ถังดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

หัวฉีดนําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 31,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 80,000 150 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 90,000 271,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 90,000 271,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 963,710.80 105,920.00 35,100.00 1,655,800 1,414,710

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อปพร. ร่วมใจ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการ อปพร.ร่วมใจ 96,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอก
ควัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 96,000.00 0.00 0.00 210,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 96,000.00 0.00 0.00 210,000 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 96,000.00 0.00 0.00 210,000 20,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,059,710.80 105,920.00 35,100.00 1,865,800 1,434,710
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 225,450.00 183,383.00 0.00 1,213,070 9.37 % 1,326,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,160.00 8,710.00 0.00 64,130 -0.36 % 63,900

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 48,900 22.7 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 120,960.00 38,160.00 0.00 311,800 32.58 % 413,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,040.00 27,300.00 0.00 13,500 77.78 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 437,610.00 257,553.00 0.00 1,651,400 1,888,020

รวมงบบุคลากร 437,610.00 257,553.00 0.00 1,651,400 1,888,020

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 30,350.00 18,950.00 0.00 91,200 6.36 % 97,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,937.00 1,870.00 15,000 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 29,622.00 190.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 59,972.00 21,077.00 1,870.00 109,200 115,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 100 269,900 % 270,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,000.00 0.00 161,400 -50.43 % 80,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 99,900.00 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่การ
เป็นพลเมืองอาเซียน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมือง
แกน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 9,900 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,000.00 99,900.00 261,600 520,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 143,000 -65.03 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,500 14.29 % 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 69,000 -27.54 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 47,000 -13.19 % 40,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 85,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,800.00 94,350 -47.01 % 50,000

วัสดุการศึกษา 36,630.00 0.00 17,600.00 113,000 -46.9 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 36,630.00 0.00 22,400.00 557,850 289,800

รวมงบดําเนินงาน 96,602.00 23,077.00 124,170.00 928,650 924,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,000 -100 % 0

ฉากกัน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบปิดทึบ 0.00 0.00 0.00 17,850 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 4,500 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 7,500 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนทึบ 0.00 0.00 0.00 4,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน  แบบไม้ 0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน  แบบเหล็ก 0.00 0.00 0.00 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

มอเตอร์ไซด์ 0.00 0.00 0.00 55,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 64,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET  
Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

จอคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 4,300 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000 73.4 % 86,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 308,750 102,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคารอัฒจรรย์
เป็นห้องศูนย์เยาวชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 63,300

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 63,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 308,750 166,000
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 534,212.00 280,630.00 124,170.00 2,888,800 2,978,820

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,308,920.00 1,987.00 0.00 4,803,450 81.55 % 8,720,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 387,540.00 0.00 0.00 0 100 % 672,000

เงินประจําตําแหน่ง 39,200.00 9,100.00 0.00 161,000 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 235,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 531,530.00 165,300.00 0.00 1,116,200 -5.64 % 1,053,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 267,580.00 105,540.00 0.00 120,000 40 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,534,770.00 281,927.00 0.00 6,200,650 10,849,200

รวมงบบุคลากร 2,534,770.00 281,927.00 0.00 6,200,650 10,849,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 54,450.00 31,200.00 0.00 366,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 9,448.00 21,559.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 63,898.00 52,759.00 0.00 381,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 668,991.00 243,800.00 0.00 1,593,000 -36.6 % 1,010,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,000.00 290.00 250,000 -40 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,106.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปัง
กรการณยมิตร

0.00 0.00 0.00 14,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  สําหรับครูแกนนํา

0.00 0.00 0.00 3,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  สําหรับเจ้าหน้าที
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

0.00 0.00 0.00 3,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา (ครูแกนนํา) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา (เจ้าหน้าที) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน  Brain Based  Learning (BBL) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000

โครงการจัดงานกีฬาสี 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการซ้อมแผนมาตรการความ
ปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนากลไกเพือเด็กไทยมี
โภชนาการสมวัย 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอา
เซียน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการเยียมบ้านนักเรียน 6,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการเยียมบ้านนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาน
สายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

0.00 0.00 0.00 75,000 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ทีปังกรการุณยมิตร

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 361,920.00 178,800.00 627,600.00 3,688,720 6.27 % 3,920,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
     * ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุ
ณยมิตร"
     * โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,043,417.00 424,600.00 627,890.00 5,721,720 5,281,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 85,000 0 % 85,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,036.00 0.00 0.00 128,000 -46.88 % 68,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,625,200 6.02 % 1,723,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 65,000 -61.54 % 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 8,000 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000 -70 % 3,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,500

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 32,036.00 0.00 0.00 2,004,200 1,947,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,498.99 2,485.61 4,697.30 20,000 75 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,498.99 2,485.61 4,697.30 20,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 1,141,849.99 479,844.61 632,587.30 8,126,920 7,268,500
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 4,500 66.67 % 7,500

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 44,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 12,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารนักเรียน 0.00 0.00 0.00 44,350 -100 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

ตู้สําหรับเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,500 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,500

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

โต๊ะทํางาน  แบบไม้ 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0

โต๊ะและเก้าอีห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ - เก้าอี  กินข้าวทรงยาวสําหรับเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000

โต๊ะเรียนเด็กเตรียมอนุบาล 0.00 0.00 0.00 16,800 -100 % 0

โต๊ะและเก้าอี  นักเรียนตามมาตรฐาน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โต๊ะและเก้าอี กินข้าวนักเรียน 0.00 0.00 0.00 55,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่น - หว่านปุ๋ย 0.00 0.00 0.00 3,250 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมโคจร 0.00 0.00 0.00 21,600 -100 % 0

พัดลมดูดอากาศ 0.00 0.00 0.00 4,800 -100 % 0

ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 0.00 0.00 0.00 24,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองเสียง 0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0

เครืองเสียงเคลือนที 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 26,000 615.38 % 186,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500 -100 % 0

เครืองทํานําเย็น  แบบต่อท่อ 0.00 0.00 0.00 38,000 -100 % 0

เครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  ก๊อกเดียว 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

เครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  แบบก๊อก
เดียว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที  1 0.00 0.00 0.00 23,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 32,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 0.00 0.00 0.00 8,600 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA 0.00 0.00 0.00 9,300 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 900 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 667,000 376,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

ค่าซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

ค่าปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 708,200 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 708,200 400,000
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รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,375,200 776,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 1,760,000 0.23 % 1,764,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 1,760,000 1,764,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 1,760,000 1,764,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,676,619.99 761,771.61 632,587.30 17,462,770 20,657,700

งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 723,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0 723,840

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0 723,840

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,250

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 565,250

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000
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วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 176,500

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 741,750

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

ตู้บานเลือนกระจกสูง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,500

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,900

พัดลมโคจร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเรียน และเก้าอีนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 90,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED  TV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองชังนําหนักและวัดส่วนสูง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500

เครืองทํานําเย็น  แบบต่อท่อประปา  แบบ 
 7  ก๊อก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 38,000

เครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  แบบก๊อก
เดียว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โต๊ะโรงอาหารระดับมัธยม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 20/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที  1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาว
ดํา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,700

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  
Printer) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,600

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 180,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 670,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 870,700

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 2,336,290

รวมแผนงานการศึกษา 4,210,831.99 1,042,401.61 756,757.30 20,351,570 25,972,810

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 697,390.00 403,315.00 0.00 1,575,600 -2.46 % 1,536,820

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 135,200.00 35,385.00 0.00 67,200 -91.67 % 5,600

เงินประจําตําแหน่ง 56,000.00 28,000.00 3,500.00 67,200 -64.88 % 23,600

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 21/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 179,903.90 75,200.00 0.00 365,200 -0.01 % 365,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 90,810.90 26,460.00 0.00 34,300 -0.12 % 34,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,159,304.80 568,360.00 3,500.00 2,109,500 1,965,440

รวมงบบุคลากร 1,159,304.80 568,360.00 3,500.00 2,109,500 1,965,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 7,750.00 0.00 69,600 3.45 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 100 9,900 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 58,009.00 20,766.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 58,009.00 28,516.00 0.00 69,700 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 38,000 -47.37 % 20,000

โครงการจัดการมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100 -100 % 0

ไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,855.00 0.00 0.00 100 29,900 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,855.00 0.00 0.00 38,200 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150.00 0.00 5,088.00 10,500 61.9 % 17,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 8,000 0 % 8,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,900.00 0.00 12,400.00 0 100 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 24,413.68 0.00 0.00 44,300 12.87 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,600.00 3,100 287.1 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 35,463.68 0.00 22,088.00 65,900 112,000

รวมงบดําเนินงาน 96,327.68 28,516.00 22,088.00 173,800 244,000

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 22/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 5,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองพ่นละอองฝอยชนิดละอองฝอย
ละเอียดแบบสะพายหลัง 0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 115,600 32,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 115,600 32,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 202,500 0 % 202,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 202,500 202,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 202,500 202,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,255,632.48 596,876.00 25,588.00 2,601,400 2,443,940

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 452,507.00 207,770.00 0.00 587,900 2.22 % 600,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 32,810.00 17,600.00 0.00 24,000 20 % 28,800

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 17,500.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 77,400.00 26,700.00 0.00 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 23/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 139,830.00 10,980.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 702,547.00 280,550.00 0.00 653,900 671,760

รวมงบบุคลากร 702,547.00 280,550.00 0.00 653,900 671,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 71,000.00 16,200.00 0.00 63,000 14.29 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 17,556.00 19,163.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 88,556.00 35,363.00 0.00 78,000 87,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 99,898.00 0.00 0.00 658,390 -30.13 % 460,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 16,600 20.48 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 15,100 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,780.00 8,000 25 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 99,898.00 0.00 5,780.00 698,090 495,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 675.00 0.00 975.00 10,000 70 % 17,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 16,610 2.35 % 17,000

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 24/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 33,400 19.76 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 36,708.00 0.00 0.00 140,000 -28.57 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 40,000 5 % 42,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 3,800 215.79 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 37,383.00 0.00 975.00 243,810 230,000

รวมงบดําเนินงาน 225,837.00 35,363.00 6,755.00 1,019,900 812,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางแฟ้มตัง 0.00 0.00 0.00 7,600 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือสาร  ชนิดประจําที
พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือสาร  ชนิดมือถือ
พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 48,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 140,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 34,100 228,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารคลินิกชุมชน
เมืองแกน 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 40,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 74,100 228,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 928,384.00 315,913.00 6,755.00 1,747,900 1,711,760

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 25/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,184,016.48 912,789.00 32,343.00 4,349,300 4,155,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 214,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0 214,560

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0 214,560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0 214,560

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 205,560 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 205,560 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 205,560 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในสภาพที
ปลอดภัย

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการฟืนฟูคุณภาพชีวิตและการปรับ
สภาพจิตใจผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการฟืนฟูคุณภาพชีวิตและการปรับ
สภาพจิตใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 273,000 -63.37 % 100,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 125,000 -48 % 65,000

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:55:58 หน้า : 26/42



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 398,000 226,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 398,000 236,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,300 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,300 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 623,860 236,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 623,860 450,560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 742,940.00 314,366.00 0.00 1,219,000 21.47 % 1,480,780

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 78,855.00 23,570.00 0.00 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 61,600.00 22,400.00 0.00 67,200 6.7 % 71,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 298,421.00 124,048.00 0.00 466,940 -1.83 % 458,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,942.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 233,830.00 181,685.00 0.00 1,860,400 -0.23 % 1,856,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 122,130.00 107,749.00 0.00 216,000 0 % 216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,541,718.00 773,818.00 0.00 3,896,740 4,150,240

รวมงบบุคลากร 1,541,718.00 773,818.00 0.00 3,896,740 4,150,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 17,550.00 0.00 0.00 33,000 9.09 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,317.00 0.00 0.00 2,500 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 15,211.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,078.00 0.00 0.00 35,500 51,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,275,080.00 0.00 0.00 2,378,200 -41.13 % 1,400,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 3,800.00 35,000 -57.14 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,740.00 0.00 8,815.00 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 1,278,820.00 0.00 12,615.00 2,428,200 1,430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 750.00 0.00 630.00 68,000 2.94 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 140,020.00 425,000 -5.88 % 400,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,390.00 0.00 17,760.00 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 956,360 -16.35 % 800,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00 0.00 84,520.00 130,000 15.38 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,698.12 0.00 0.00 765,000 -8.5 % 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุการเกษตร 195,531.00 0.00 0.00 440,000 -9.09 % 400,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 17,000 17.65 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 17,000 17.65 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 466,669.12 0.00 242,930.00 2,898,360 2,610,000

รวมงบดําเนินงาน 1,779,567.12 0.00 255,545.00 5,362,060 4,091,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก  6  ล้อ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,350,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตัดถนนคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,200

ครุภัณฑ์อืน

เต้นท์ผ้าใบ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 95,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 229,170.00 0.00 0.00 200,000 -1.82 % 196,370

รวมค่าครุภัณฑ์ 229,170.00 0.00 0.00 200,000 1,664,570

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 0.00 0.00 0.00 420,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 516,000 -100 % 0

ซ่อม ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 400,000

ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนลาดยางในเขต
เทศบาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 400,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 936,000 800,000

รวมงบลงทุน 229,170.00 0.00 0.00 1,136,000 2,464,570
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 3,550,455.12 773,818.00 255,545.00 10,394,800 10,705,810

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 350,810.00 101,308.00 0.00 485,480 3.05 % 500,280

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,388.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 208,630.00 74,520.00 0.00 353,620 -1.22 % 349,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 94,281.00 44,100.00 0.00 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 659,109.00 219,928.00 0.00 887,100 897,600

รวมงบบุคลากร 659,109.00 219,928.00 0.00 887,100 897,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,816.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,816.00 0.00 0.00 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 519,570.00 0.00 0.00 1,396,000 -35.53 % 900,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการน่าบ้าน น่ามอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงฝังกลบขยะ 0.00 0.00 0.00 145,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงฝังกลบบ่อขยะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,350.00 0.00 30,300.00 82,950 80.83 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 526,920.00 0.00 30,300.00 1,623,950 1,180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 27,000 270.37 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุก่อสร้าง 600.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,100.00 0.00 16,840.00 59,100 15.06 % 68,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 162,787.35 0.00 0.00 375,000 -33.33 % 250,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 21,200 41.51 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 194,487.35 0.00 16,840.00 482,300 451,000

รวมงบดําเนินงาน 723,223.35 0.00 47,140.00 2,106,250 1,631,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,119,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 66,570.00 0.00 0.00 150,000 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,570.00 0.00 0.00 150,000 2,269,000

รวมงบลงทุน 66,570.00 0.00 0.00 150,000 2,269,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,448,902.35 219,928.00 47,140.00 3,143,350 4,797,600

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,999,357.47 993,746.00 302,685.00 13,538,150 15,503,410

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 360,030.00 328,280.00 0.00 830,228 -11.5 % 734,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 40,800.00 15,270.00 0.00 6,238 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 93,660.00 0.00 0.00 241,880 -21.17 % 190,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 56,340.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 550,830.00 343,550.00 0.00 1,083,346 985,440

รวมงบบุคลากร 550,830.00 343,550.00 0.00 1,083,346 985,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 4,900 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,702.00 1,702.00 3,620.00 5,490 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 40,145.00 5,562.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,847.00 7,264.00 3,620.00 5,590 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 263,717.00 0.00 0.00 1,039,120 -42.26 % 600,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 960.00 47,200 -36.44 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,040.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 4,790.00 3,340 199.4 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 271,757.00 0.00 5,750.00 1,089,660 640,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 420.00 0.00 18,915.00 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 0.00 8,990.00 9,300 82.8 % 17,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,082.92 0.00 0.00 11,000 0 % 11,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 15,510.00 27,094 121.45 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00 0.00 0.00 11,860 -15.68 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 15,002.92 0.00 43,415.00 94,254 128,000

รวมงบดําเนินงาน 328,606.92 7,264.00 52,785.00 1,189,504 773,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 9,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 0 % 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 46,500 71,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 46,500 71,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 879,436.92 350,814.00 52,785.00 2,319,350 1,829,440

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 19,040 15.55 % 22,000

โครงการจัดทํา ปรับปรุง และทบทวน
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 5,450 10.09 % 6,000

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 58,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทีมีอายุ
ตังแต่ 15 ปี ขึนไป ทํางานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน

0.00 0.00 0.00 37,100 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้อง
ถิน 0.00 0.00 450.00 30,000 0 % 30,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน 0.00 0.00 0.00 76,200 -60.63 % 30,000

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในวัย
ชรา 0.00 0.00 0.00 100 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 30,200 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 450.00 198,090 146,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 450.00 198,090 146,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําอุ่น 0.00 0.00 0.00 36,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 36,400 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 36,400 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 450.00 234,490 146,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 879,436.92 350,814.00 53,235.00 2,553,840 1,975,440

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาเพือพัฒนาสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 333,000 -100 % 0

โครงการกีฬาเพือพัฒนาสุขภาพและห่าง
ไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการเพือพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 333,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 95,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 333,000 445,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 71,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 71,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 71,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 333,000 516,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 92,950.00 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีเลียงผีฝาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบูชาเสา
อินทขิลเมืองแกน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 500,000

โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับการ
ฌาปนกิจศพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอิน
ทขิลเมืองแกน 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอย
กระทงในชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 170,000 -29.41 % 120,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลป 
วัฒนธรรม ล้านนา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 92,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา 0.00 0.00 0.00 92,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีบูชาเสาอินทขิล
เมืองแกน 0.00 0.00 0.00 558,000 -100 % 0

โครงการสืบสานพิธีกรรมการฌาปณกิจ
ศพ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 92,950.00 995,000 947,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 92,950.00 995,000 947,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 92,950.00 995,000 947,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเทียว ฯ "หนาว
นีทีเมืองแกน" 1,679,237.20 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพือการเรียนรู้ "หนาวนีทีเมือง
แกน ครังที 6"

0.00 0.00 0.00 1,644,700 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพือการเรียนรู้ (หนาวนีทีเมือง
แกน  ครังที  5)

0.00 0.00 1,497,412.50 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพือการเรียนรู้ (หนาวนีทีเมือง
แกน ครังที  7"

0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000,000

รวมค่าใช้สอย 1,679,237.20 0.00 1,497,412.50 1,644,700 2,000,000

รวมงบดําเนินงาน 1,679,237.20 0.00 1,497,412.50 1,644,700 2,000,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 1,679,237.20 0.00 1,497,412.50 1,644,700 2,000,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,679,237.20 0.00 1,590,362.50 2,972,700 3,463,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายบ้านป่าไผ่  
หมู่ที 4 ตําบลช่อแล

0.00 0.00 0.00 492,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนสายกลางบ้าน บ้านหนองบัว  
หมู่ที 6 ตําบลช่อล

0.00 0.00 0.00 248,600 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายซอย 3 ชุมชนบ้านหนอง
รวมใจ บ้านสันป่าตอง หมู่ที  11  ตําบล
อินทขิล

0.00 0.00 0.00 311,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายซอย 5 ชุมชนบ้านปง 3 
บ้านปง หมุู่ที 7 ตําบลอินทขิล

0.00 0.00 0.00 188,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กชุมชนช่อแล หมู่ที  1  ต.ช่อแล อ
.แม่แตง จ.เชียงใหม่

0.00 0.00 0.00 0 100 % 76,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ 
 ถนนสายหน้าแหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน 
 บ้านสันป่าตอง  หมู่ที  11  ตําบลอินทขิล 
 อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

0.00 0.00 0.00 0 100 % 458,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายข้างสระนํา ชุมชน
หนองออน 1

0.00 0.00 0.00 0 100 % 701,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนวังดิน หมู่ 3 ต.ช่อแล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

0.00 0.00 0.00 0 100 % 438,000

โครงการก่อสร้างป้ายแนะนําสถานที 0.00 0.00 0.00 23,500 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรัวรอบพืนทีเขตสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่

0.00 0.00 0.00 0 100 % 784,200

โครงการก่อสร้างเสาธงของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา (ระดับมัธยม
ศึกษา)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 45,400

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล พร้อมติด
ตังเครืองสูบนําบาดาล บ้านเด่น หมู่ 8 
ตําบลอินทขิล

0.00 0.00 0.00 0 100 % 276,930

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนสายที  2  ชุมชนท่าต้น
ปุย หมู่ 5 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ
.เชียงใหม่

0.00 0.00 0.00 0 100 % 225,000

โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
ถนนสายบ้านป่าจี หมู่ที 1 ตําบลอินทขิล 0.00 0.00 0.00 710,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้าน
หางดง หมุู่ที 6 ตําบลอินทขิล 0.00 0.00 0.00 23,100 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล พร้อมติด
ตังเครืองสูบนําบาดาล บ้านหางดง หมู่ที 
6 ตําบลอินทขิล

0.00 0.00 0.00 276,900 -100 % 0

โครงการติดตังระบบกรองนําประปาหมู่
บ้าน ชุมชนบ้านเด่น 1 หมู่ที 8 ตําบลอิน
ทขิล

0.00 0.00 0.00 86,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,361,100 3,004,530

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,361,100 3,004,530

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 2,361,100 3,004,530

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,361,100 3,004,530

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกินอยู่อย่างปลอดภัย สิงแวด
ล้อมปลอดพิษ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการท่องเทียวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต
ชุมชน Home Stay & Farm Stay 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการท่องเทียวเชิงเกษตรและวิถี
ชุมชน Home stay และ  Farm stay 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการฝึกบรมอาชีพการทําไส้อัว
สมุนไพร 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างการ
พัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ส่งเสริมให้
ความรู้ตามแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความรู้ทักษะการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

0.00 0.00 0.00 100 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้ทักษะ  การทําปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 
 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิมรายได้ 
ลดรายจ่าย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิมรายได้
ลดรายจ่าย 0.00 0.00 0.00 500 -100 % 0

โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสม
ผสานตามแนวทางพระราชดําริฯ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการวันเกษตรเมืองแกน 0.00 0.00 0.00 288,800 -30.75 % 200,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้สายใยรักแห่ง
ครอบครัวชุมชนเมืองแกน 0.00 0.00 54,425.00 0 0 % 0

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา

0.00 0.00 0.00 24,500 -38.78 % 15,000

โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร "ของดีอําเภอ
แม่แตง"

0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิต
พืชปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ และ
เกษตรอินทรีย์

0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
การตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาการเกษตร

0.00 0.00 0.00 99,500 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
การเกษตรและฝึกอบรมรณรงค์ให้ความ
รู้ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 90,000

โครงการอบรมส่งเสริมการพาะเห็ดและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 54,425.00 603,500 465,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 54,425.00 603,500 465,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 54,425.00 603,500 465,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองไส้ไก่เพือ
เข้าสู่พืนทีเกษตร 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองไส้ไก่เข้าสู่
พืนทีเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 250,000 250,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 250,000 250,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 250,000 250,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 54,425.00 853,500 715,000

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 133,049.00 66,655.00 0.00 210,230 3.83 % 218,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 133,049.00 66,655.00 0.00 210,230 218,280

รวมงบบุคลากร 133,049.00 66,655.00 0.00 210,230 218,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,242.00 6,753.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,242.00 6,753.00 0.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 5,242.00 6,753.00 0.00 0 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 138,291.00 73,408.00 0.00 210,230 218,280

รวมแผนงานการพาณิชย์ 138,291.00 73,408.00 0.00 210,230 218,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,754,000 1.48 % 1,780,000

ค่าชําระดอกเบีย 14,993.20 0.00 29,105.13 279,800 1.4 % 283,730

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 91,994.00 292,500 7.86 % 315,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 220,500.00 0.00 0.00 600,000 -16.67 % 500,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 178,000 180.9 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 76,354.71 448,400 3.18 % 462,670

เงินช่วยพิเศษ 2,598.00 0.00 0.00 15,000 -33.33 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 709,142.10 0.00 323,932.00 914,000 9.23 % 998,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 2,598.00 0.00 0.00 600 1,566.67 % 10,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 0.00 1,299.00 0.00 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 7,600 2,005.26 % 160,000

รวมงบกลาง 1,949,831.30 1,299.00 1,521,385.84 4,529,900 33,060,300

รวมงบกลาง 1,949,831.30 1,299.00 1,521,385.84 4,529,900 33,060,300

รวมงบกลาง 1,949,831.30 1,299.00 1,521,385.84 4,529,900 33,060,300

รวมแผนงานงบกลาง 1,949,831.30 1,299.00 1,521,385.84 4,529,900 33,060,300

รวมทุกแผนงาน 27,159,669.26 7,078,085.63 5,181,017.84 76,627,600 110,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

อําเภอ แม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 110,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,571,320 บาท
งบบุคลากร รวม 9,985,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,453,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  3  อัตรา  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน  1 อัตรา  ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,280,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ  รองประธานสภาเทศบาลฯ  และ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จํานวน  18  อัตรา ตังจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,532,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,515,080 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  14  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน   พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท
 0809.2/ ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิหรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่างๆ อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมาย หรือ
หนังสือสังการของพนักงานเทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล ตังจ่ายตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์
เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558 จํานวน  3  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 279,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  สํานักปลัด
เทศบาล จํานวน  6  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตัง
จ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542  เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่  เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด
เทศบาลฯ  จํานวน  4  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตัง
จ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่  เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมครองชีพชัวคราว  และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่าง ๆ   อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  สํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  4  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542  เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่  เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 6,134,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,963,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,500,000 บาท

1.1 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง            ค่าสมนาคุณกรรมการซึงทําหน้าทีออกข้อสอบและตรวจ
กระดาษคําตอบ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2555  รวมทังแก้ไขเพิมเติม   พ.ศ. 2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.4/ ว3952  ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2553 
1.2 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560  ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ประจํา ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  แก่พนักงานส่วนท้อง
ถิน  ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่
1.3 เพือจ่ายเป็นค่าเงินทําขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ใน
การปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครังคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที  
1.4 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ  

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการในกิจการของสภาเทศบาล  คณะ
กรรมการสอบและ คณะกรรมการอืนใดทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบ
กฎหมาย และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   พ.ศ.2555    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา     และ  พนักงานจ้างทีออกปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พฤษภาคม  2550  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 363,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้าน  ของพนักงานเทศบาลฯ ทีมีสิทธิ
เบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  พ.ศ.2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร
เทศบาล   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา   สํานักปลัดเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    

ค่าใช้สอย รวม 1,888,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อน
รับ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4
/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
  หน้า  246) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)  

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน หรือกิจกรรมของ
เทศบาล ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 เช่นการจัดทําเอกสารคู่มือ  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน  ของเทศบาล  ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  215) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรม) 

-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบ  พัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซด์  ค่าเช่าพืน
ทีเว็บไซด์  ค่าจดทะเบียนเว็บไซด์ www.muangkaen.go.th  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  240)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม) 

  - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  1  เครือง เพือใช้
ในกิจการของเทศบาล ในปีงบประมาณ  2560   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562  หน้า  252) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม) 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 320,000 บาท
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ อปท
.)  จํานวน     200,000.-  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล  หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจ
งาน  เยียมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงานกิจการของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว
 2381 ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  

-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะ
กรรมการฯ   จํานวน    20,000.-  บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือ   คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือการประชุมอืน
ใด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว 2381
  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  

-  ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ  
จํานวน 50,000.-  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา และงานพิธีการ  รัฐ
พิธี  ต่าง ๆ  เช่น  งานวันปิยมหาราช  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  งาน
เฉลิมพระเกียรติ ฯ งานรับเสด็จ ฯ  งานวันสําคัญต่าง ๆ หรืองานพิธีอืน
ใด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347
 ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555

-  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  
จํานวน 50,000.-  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียว
ข้อง  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4
/ว1347  ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท  0808.4/ว3722  ลงวันที  10 สิงหาคม  2555

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้เสียหายจาก
การปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง รวม
ทัง  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ฯ   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560  -  2562   หน้า 238 )เพือเพิมประสิทธิภาพของบุคลากร
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังของเทศบาลตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม  2556  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน  ที มท. 0890.4/ว
 1932  ลงวันที  16 มิถุนายน  2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ที มท. 0890.4/468  ลงวันที 17  มกราคม  2556  อีก
ทังเพือให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การณรงค์หรือให้ข้อมูลข่าว
สารในการเลือกตังอืนฯลฯ  

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย   ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  พานพุ่ม  ฯลฯ  ให้กับบุคคลสําคัญต่าง ๆ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท. 0407/ว 1284 ลงวัน
ที  10 พฤศจิกายน  2530  

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ ธันวามหาราช เทิดไท้องค์ราชันย์
(วันพ่อแห่งชาติ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5
 ธันวาคม 2558 เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายไวนิล  ค่าโล่ห์  ค่าใบ
ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ  ค่าอาหาร ค่านําดืม นําแข็ง ค่าจัดดอกไม้
ตกแต่งสถานที ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
 0313.4/ ว 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว3722  ลงวันที  10   สิงหาคม   2555
  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  223) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรม)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหามหาราชินี
(วันแม่แห่งชาติ)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายไวนิล  ค่า
โล่ห์ ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ  ค่าอาหาร ค่านําดืม นําแข็ง ค่าจัด
ดอกไม้ตกแต่งสถานที ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว3722  ลงวันที  10
   สิงหาคม   2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562   หน้า  224 ) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม)
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โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันท้องถินไทย ฯ  เช่น  ค่า
อาหาร  ค่านําดืม  นําแข็ง  ค่าพาหนะ  ค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที  ค่า
พวงมาลัยดอกไม้สด  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว3722  ลงวันที  10
   สิงหาคม   2555   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 -  2562  หน้า  242)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม) 

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น  ค่าเครือง
ไทยธรรม  ค่าเครืองสักการะ  ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ  พระภิกษุสงฆ์  ค่า
ภัตตาหาร   ค่าดอกไม้ ค่านําดืม  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว3722  ลงวันที  10
   สิงหาคม   2555   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562   หน้า  241 ) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม)

โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ฯ เช่น  ค่า
อาหาร ค่านําดืม  นําแข็ง  ค่าพาหนะ  ค่าวิทยากร ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562   หน้า  238 ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที
มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองสู่ประชาชน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายทีใช้ในชีวิต
ประจําวัน เช่น ค่าอาหาร ค่านําดืม ค่าเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่า
วิทยากร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562   หน้า  214 ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที
มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  252)

ค่าวัสดุ รวม 433,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ สิงพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ไฟฟ้า  เช่น  ปลักไฟ  หลอดไฟ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ  ของสํานัก
ปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ  ฯลฯ  ของสํานักปลัด
เทศบาล ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น  หิน  ทราย  ลูกรัง  วัสดุก่อสร้างอืน ๆ เพือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล ถือปฏิบัติตามตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลง
วันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  อะไหล่  แบตเตอรี  ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
นํามันเชือเพลิง นํามันเครือง ฯลฯของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559 หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท.0808.2/ว1248  ลงวันที 27 มิ.ย. 2559   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น   ค่าฟิล์ม  ค่าล้างอัดรูปถ่ายในกิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี
ซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,850,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงาน   ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนทีเกินสิทธิ  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว 1696 ลงวันที 5 สิงหาคม 2541 และตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0890.3 /ว
 2271 ลงวันที  23 พฤศจิกายน  2552
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของเทศบาลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท.0313.4/ว 1696 ลงวันที 5 สิงหาคม 2541

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงานทังภายในประเทศ  ต่าง
ประเทศ  ค่าโทรศัพท์เคลือนทีประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ปลัด
เทศบาล  ประธานสภาเทศบาล  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.  0808.4/ว 1551 ลงวัน
ที  26  พฤษภาคม  2553  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโทรภาพ  โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบ  อินเตอร์เน็ต การลงทะเบียนใช้พืนทีเว็บไซด์ และบริการอืนทีเกียว
กับการใช้บริการ ทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ  ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.  0808.4/ว
 1551 ลงวันที  26  พฤษภาคม  2553  

งบลงทุน รวม 411,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 411,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
บอร์ดเสียบตัวอักษรแบบเอียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดเสียบตัวอักษรแบบเอียง  ขนาด  60 x 80
  เซนติเมตร  จํานวน  1  ชุด  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559 เเต่เทศบาลฯมีความประสงค์จะขอจัดซือเพือใช้
ในการอํานวยความสะดวกเเละต้อนรับประชาชน เเละเพือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  รายละเอียดดังนี
1.  บอร์ดเสียบตัวอักษร  แบบเอียง  ขนาด  60  เซนติเมตร x 80
  เซนติเมตร   1  อัน
2.   ขาสแตนเลส
3.   อักษรภาษาไทย  1  นิว  1  ชุด
4.   อักษรภาษาอังกฤษ  1  นิว  1  ชุด
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว เพือ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559 เเต่เทศบาล
มีความต้องการคุณลักษณะทีนอกเหนือจากมาตรฐานดังกล่าว เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเผยเเพร่ข่าวสารให้
ประชาชน      ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2
/ ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  รายละเอียดดังนี
1. กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  
2. ความละเอียดทีเซนเซอร์ภาพ  ไม่น้อยกว่า  16  ล้านพิกเซล
3. มีระบบเฟลชในตัวกล้อง
4. สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมุลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6. มีการรองรับการเชือมต่อระบบ  WIFI
7. สามารถบันทึกวีดีโอระดับ  Full  HD  1920 x 1080  พร้อมอุปกรณ์
    - เมมโมรีการ์ด  16  GB
    - กระเป๋าบรรจุกล้อง
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที  2 จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบ
ที  2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว)  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร  หน้า  5  ข้อ  9   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
หรือ  8  แกนเสมือน  (8  Thread) โดยมีสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.2  GHz  จํานวน  1  หน่วย
 2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
3.  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    3.1  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
    3.2  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Grephics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
    3.3  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําเป็นหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB
4.  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB
5.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด  SATA  หรือดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2  TB  จํานวน  1  หน่วย
6.  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base - T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
8.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
7.  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  น้ิว  จํานวน  1  หน่วย
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หน้า  252
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  หน้า  6  ข้อ  11   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    1.1  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.1  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า  8  แกน  หรือ
    1.2  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  4  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHz
2. มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  จํานวน  1  หน่วย
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
5. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base - T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wifi  (802.11b , g , n)  
และ Bluetooth
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หน้า  252

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)  สําหรับ
กระดาษขนาด  A3  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  16  ข้อ  40
   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
2.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ  ขนาด  A4  ไม่
น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาที  (ppm)   หรือ  10.2  ภาพต่อนาที  (ipm)
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อย
กว่า  17  หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ  8.1  ภาพต่อนาที  (ipm)
4.  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือ
ดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
5.  สามารถใช้ได้กับ  A3 , A4 , Letter , Legal  และ  Custom  โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น  
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หน้า  252
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เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน  1
  เครือง  ซึงเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  หน้า  22  ข้อ  58   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480 วัตต์)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  
หน้า  252 )

งบรายจ่ายอืน รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และหรือสิงก่อ
สร้าง  ในการบริหารจัดการการศึกษาวิจัย  การตรวจประเมินผลงาน
กิจการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ฯลฯ  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 33,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําอาหารว่าง อาหารกลางวัน  จัดทําเอกสารทีใช้ใน
การประชุม การจัดทํางบประมาณ  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ในการจัด
ทําเทศบัญญัติ  งบประมาณ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า 239) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม) 
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  จัดทําเอกสารที
ใช้ในการประชุม  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า 211)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม) 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  จัดทําเอกสารที
ใช้ในการประชุม  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  การจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560  – 2562  หน้า  212) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม) 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,441,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,572,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,572,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,966,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  กองคลัง  จํานวน  8  อัตรา  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตาม พ.ร.บ
. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ปี พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ  และเงิน
เพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่างๆ อืนใด ฯลฯตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง
การ ฯของพนักงานเทศบาล  กองคลัง  จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน ปี พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท
 0809.2/ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 76,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมพิเศษของพนักงาน
เทศบาล  กองคลัง  จํานวน  3  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน ปี พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองคลัง  จํานวน  3  อัตรา  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน ปี พ.ศ.2542 เเละประกาศคระกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมความคุณวุฒิ  และเงิน
เพิมพิเศษ  หรือเงินเพิมต่างๆ อืนใด  ของพนักงานจ้าง  กอง
คลัง  จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่าย
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ปี พ.ศ.2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา     และ  พนักงานจ้างทีออกปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พฤษภาคม  2550  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้าน  ของพนักงานเทศบาลฯ ทีมีสิทธิ
เบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา   กองคลังทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการ เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3)     พ.ศ. 2549    
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อน
รับ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4
/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562
  หน้า  247) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5  การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง รวม
ทัง  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ฯ   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560  -  2562   หน้า 238 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  253)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ สิงพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ  ฯลฯ  ของกองคลัง  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  253)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ  ฯลฯ  ของกองคลัง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  253)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางยนต์  อะไหล่  แบตเตอรี  ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯ  ของกองคลัง ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  253)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง ฯลฯ ของกองคลัง  ถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  253)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น   ค่าฟิล์ม  ค่าล้างอัดรูปถ่ายในกิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ  ของกองคลัง  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี
ซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ฯลฯ ของกองคลัง  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559   (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  253)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือนของเทศบาล ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ  ที มท 0313.4/ว1696  ลงวันที  5  สิงหาคม  2541 
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งบลงทุน รวม 114,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ  พร้อมขาตัง จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ  พร้อมขา
ตัง  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจําเป็นต้องจัดซือ  เพือใช้ในการ
ดําเนินการด้านภาษี ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  รายละเอียดดังนี
    1. สามารถวัดระยะทางได้  ไม่น้อยกว่าระหว่าง  0.05 - 2.00
  เมตร (+/- 10 M)
    2. ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน + / -  1.0  มม.
    3. ความละเอียดเป็นมิลลิเมตร (+ / - 1.0  mm)
    4. สามารถวัดระยะทางทีพืนที  ปริมาตร
    5.  เก็บค่าการวัดได้ไม่น้อยกว่า  20  ค่า
    6.  หน้าจอแสดงผลได้  4  บรรทัด  มีปุ่มเพิมความสว่างของหน้าจอ
กรณีใช้งานในทีมืด
    7.  วัดระยะทางได้ระบบมาตราเมตริก  (หน่วยเมตร)  และระบบ
อังกฤษ  (หน่ายน้ิว , ฟุต)
    8.  สามารถตังหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
    9.  มีฟังชันช่วยในการทํางาน  เช่น  คํานวณหาค่าตําสุด/สูงสุด  และค่า
วัดค่าได้ต่อเนือง  คํานวณหาพืนทีสีเหลียมด้านไม่เท่า (สีเหลียมคาง
หมู)  วัดส่วนสูงวัตถุ  ฯลฯ
    10.  มีขาตังสําหรับตังเครืองเลเซอร์  ปรับระดับความสูงได้ไม่น้อย
กว่า  460 - 1,200
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  253)

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง  จํานวน  1  อัน  เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานของเทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุ
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559 เเต่มีความจําเป็นต้องจัด
ซือเพือใช้ในการดําเนินการด้านภาษี ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  
รายละเอียดดังนี
1. แสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า  9999.9  เมตร
2. เมตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร  แสดงค่าระยะทาง
ละเอียด  ถึง  หน่วยเดซิเมตร
3. มีปุ่มกด  RESET(คืนค่า)  ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์  ทีมือจับและทีมาตร
วัด
4. สามารถวัดระยะได้ทังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า 253)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 65,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,414,710 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมครองชีพชัวคราว  และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่าง ๆ   อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ
งานรักษาความสงบภายใน  จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 984,290 บาท
ค่าใช้สอย รวม 736,290 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 736,290 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่า
ติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของต่าง ๆ หรืองานทีมี
ลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานจ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือประสานความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้างสํารวจข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อนรับ รักษาความ
ปลอดภัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  246) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรม)  
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ค่าวัสดุ รวม 248,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง  ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ สิงพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ  ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ปลักไฟ  หลอดไฟ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ
  ของสํานักปลัดเทศบาล   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางยนต์  อะไหล่  แบตเตอรี  ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล    ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559   (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  252 )
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง ฯลฯ  ของสํานักปลัด
เทศบาล  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559    (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
เครืองแต่งกาย ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลง
วันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  แผนหรืองานบันทึก
ข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ของสํานักปลัด
เทศบาล  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อม
แซม  วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )

งบลงทุน รวม 271,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 271,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่ง - วิทยุ  จํานวน  8  เครือง  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ตามภารกิจและอํานาจหน้าที  ซึงเป็นครุภัณฑ์ที
ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  หน้า  13  ข้อ  7.1.1
  คุณลักษณะเฉพาะดังนี  เครืองรับส่ง - วิทยุ  ขนาดกําลังส่ง  5
  วัตต์  ประกอบด้วย  :  ตัวเครือง  แท่นชาร์ท  แบตเตอรี  1  ก้อน  เสา
ยาง  เหล็กพับ  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  จํานวน  2  หัว  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ตามภารกิจและอํานาจหน้าที  ซึงเป็นครุภัณฑ์ที
ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจํา
เป็นต้องจัดซือ เพือใช้ในการดําเนินงานด้านการป้องกันเเละบรรเทาสา
ธารภัย  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2
/ ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  คุณลักษณะเฉพาะดังนี  
1.  เป็นหัวฉีดนําดับเพลิงทีเหมาะสมกับนักผจญเพลิง  และการดับเพลิง
โดยแท้จริง
2.  มีด้ามจับทีกระชับมือ  แบบด้ามปืน
3.  มีคันโยก  เปิด - ปิดนํา  แบบ  BALL  VALVE  สามารถเปิด - ปิดนํา
ทีหัวฉีดได้โดยตรง
4.  มีตําแหน่งปรับปริมาณนํา  4  ตําแหน่ง  คือ  30 - 60 - 95 - 125
  แกลลอน/นาที  (หรือ  115 - 230 - 360 - 475  ลิตร/นาที)  และ
ตําแหน่ง  FLUSH  เพือใช้ปรับในกรณีทีมีสิงสกปรกปะปนมากับนํา  เมือ
ปรับไปตําแหน่ง  FLUSH  หัวฉีดจะเปิดกว้างมากทีสุดเพือไล่สิงสกปรก
ออกไปจนหมด
5.  หัวฉีดนําดับเพลิงสามารถปรับเป็นลําตรง  กึงลํากึงฝอย  และม่านนํา
ได้
6.  ข้อต่อทางเข้า (INLET)  ใช้กับสายส่งนําดับเพลิง  ขนาด  1.5
  นิว  (เกลียวอเมริกา)
7.  สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็วได้  (QUICK  COUPLING)  ซึงจะมี
ข้อต่อสวมเร็วพร้อมกับหัวฉีด
8.  เป็นหัวฉีดทีมีนําหนักเบา  ผลิตจากอลูมินัมอัลลอย  นําหนักเพียง  4.2
  ปอนด์  หรือ  1.9  กก.
    9.  สามารถใช้เป็นหัวฉีดนํายาฟองโฟมได้  โดย
เพิม  EDUCATORS  AND  FOAM  TUBE
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน 2558  ของสํานักปลัดเทศบาล  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  252 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกัน
แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  205)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  4   การสร้างความมัน
คง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้บริการ ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  เช่น  วันหยุดสินปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันสงกรานต์ ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ ว2208 ลงวันที 2 ธันวาคม  2557  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562
  หน้า  208)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  4   การสร้าง
ความมันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,978,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,888,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,888,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,326,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
เทศบาล  กองการศึกษา  จํานวน  6  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่  เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิหรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่างๆ อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมาย หรือ
หนังสือสังการ ของพนักงานเทศบาล  กองการ
ศึกษา  จํานวน  2  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตัง
จ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานเทศบาล  กองการ
ศึกษา  จํานวน  5  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  เเ
ละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรืองหลัก
เกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองการศึกษา  จํานวน  2  อัตรา  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน ปี พ.ศ. 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมครองชีพชัวคราว  และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่าง ๆ   อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กอง
การศึกษา  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตัง
จ่ายตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ปี พ.ศ. 2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง มาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 924,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะ
กรรมการประกวดราคาคณะกรรมการตรวจงานจ้าง หรือค่าตอบแทน
อืนๆ ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3652 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2553   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 97,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้าน  ของพนักงานเทศบาลฯ ทีมีสิทธิ
เบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  กองการศึกษาทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการ เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2549    
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 270,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อน
รับ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4
/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
  หน้า  248) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)  

-  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  

-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน หรือกิจกรรมของ
เทศบาล ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 เช่นการจัดทําเอกสารคู่มือ  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  ของเทศบาล  ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า 248)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราชอาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ  ทีเกียวข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555   
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน  และกิจกรรมอืน ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  เรือง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว3722  ลงวันที  10
   สิงหาคม   2555    (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  97) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความ
รู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลียน
แปลง) 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมือง
แกน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้เเละพัฒนาศักยภาพของ
เด็กเเละเยาวชน เช่น การจัดตังศูนย์เยาวชน การจัดงานวันเด็ก งานวัน
เยาวชน การจัดอบรมสัมนา จัดนิทรรศการ  กิจกรรมแสดงบนเวที  ตอบ
ปัญหาชิงรางวัล  และกิจกรรมอืน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19
 พฤษภาคม  2541  เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4
/ว3722  ลงวันที  10   สิงหาคม   2555  เเละระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเเละการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  96)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมกับการเปลียนแปลง) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  254)
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ค่าวัสดุ รวม 289,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ สิงพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ ฯลฯ  ของกองการศึกษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ปลักไฟ  หลอดไฟ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ
  ของกองการศึกษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ  ฯลฯ  ของกองการศึกษา  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  อะไหล่  แบตเตอรี  ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯ  ของกองการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง ฯลฯ ของกองการศึกษา  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น   ค่าฟิล์ม  ค่าล้างอัดรูปถ่ายในกิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ  ของกองการศึกษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม   วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  เมนบอร์ด  เม
มโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ฯลฯ ของกองการศึกษา   ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
การศึกษา สําหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ตามภารกิจถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ โรงเรียนอนุบาล เช่น สมุด  หนังสือ  แบบพิมพ์ วารสาร   สือการ
เรียนการสอน หนังสือพิมพ์ประจําทีอ่าน  ฯลฯ ของกองการศึกษา  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254 )

งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน  5
 เครือง  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  หน้า  22  ข้อ  58   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480 วัตต์)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 86,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 63,300 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคารอัฒจรรย์เป็นห้องศูนย์เยาวชน จํานวน 63,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงใต้ถุนอาคารอัฒจรรย์เป็นห้องศูนย์
เยาวชน  สําหรับให้ดําเนินกิจกรรมในห้องศูนย์เยาวชน  ขนาดความ
กว้าง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร  พืนทีไม่น้อยกว่า  32  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เลขที  13 / 2559  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว 1657  ลง
วันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,657,700 บาท
งบบุคลากร รวม 10,849,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,849,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,720,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  พนักงานครู
เทศบาล  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเเละศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกร
การุณยมิตร จํานวน  35  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ที มท 0809.4/ว1339  ลงวันที  6  กรกฎาคม  2559  ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 , ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง
หลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 672,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว   เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพิมต่าง ๆ อืนใด ฯลฯ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสังการฯ ของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียน
อนุบาลสานสายใยรัก เเละศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุ
ณยมิตร จํานวน  2  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0809.4/ว
1339  ลงวันที  6  กรกฎาคม  2559   ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 , ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก
.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 235,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนอนุบาลสายสายใยรักเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุ
ณยมิตร จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0809.4/ว
1339  ลงวันที  6  กรกฎาคม  2559   ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,053,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุ
ณยมิตร และโรงเรียนอนุบาลสายสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  จํานวน  9  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0809.4/ว
1339  ลงวันที  6  กรกฎาคม  2559 ตังจ่ายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ   เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  หรือเงินค่า
ตอบแทนรายเดือน หรือเงินเพิมต่าง ๆ อืนใด  ตามระเบียบกฎหมาย  ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  8  อัตรา   โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ที มท 0809.4/ว1339  ลงวัน
ที  6  กรกฎาคม  2559   ตังจ่ายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 7,268,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา  หรือคณะกรรมการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  หรือค่าตอบแทนอืนๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2555  รวมทังแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.4/ ว3952  ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2553
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ค่าใช้สอย รวม 5,281,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,010,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่างๆ  หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน  จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาลตามภารกิจ  ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27 พฤษภาคม 2541  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 – 2562
  หน้า  248)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)  

-   เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาติดตังโทรศัพท์  พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต ฯ
 จํานวน  1  เลขหมาย    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม พ
.ศ.2553   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4
/ว1452  ลงวันที  27 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  248)  

-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน  หรือกิจกรรม
ของเทศบาล  ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  สิงพิมพ์  จัดทํา
เอกสารคู่มือ  และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณ
ชน  ของเทศบาล ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0313.4/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  248)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  ของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ทีเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏใน
แผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  238)
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ครูแกนนํา) จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติด  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558
  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ
.2560 –  2562  หน้า  210) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที  2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เจ้าหน้าที) จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติด  โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนา
ปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  210) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที  2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิต
สาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)

โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  Brain Based  Learning 
(BBL)

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการเรียนรู้บนฐาน
สมอง Brain  Based  learning (BBL)    ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  
หน้า  104) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ
ให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานของบุคลากรทาง
การศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2555  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  99
) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
รับการเปลียนแปลง)

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:56:41 หน้า : 38/105



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
ใช้จ่ายในการปรับหลักสูตรสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน (ADSL)  ค่าใช้จ่ายระบบ (Wifi)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับ
ปรุงห้องสมุดโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการ
ศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ค่าปัจจัย
พืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ค่า
หนังสือเรียน  ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครืองแบบนักเรียน  ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5
  มิถุนายน  2558  และหนังสือด่วนทีสุด  ที มท 0816.4/ว1507  ลงวัน
ที  3  สิงหาคม  2559(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนา
ปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  98) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ที  2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิต
สาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  254)

ค่าวัสดุ รวม 1,947,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ สิงพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน  ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,723,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริมนม  ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร  และโรงเรียนอนุบาลสายสายใยรักฯ  และ
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.  ตามภารกิจถ่ายโอน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
ด่วนทีสุด  ที มท 0816.4/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น  หิน  ทราย  ลูกรัง  วัสดุก่อสร้างอืน ๆ เพือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม   วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  เมนบอร์ด  เม
มโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
การศึกษา  เช่น สมุด  หนังสือ  แบบพิมพ์ วารสาร   สือการเรียนการ
สอน  กระดานในชันเรียน  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อม
แซม  วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุ
ณยมิตรและโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ทังโทรศัพท์พืนฐาน  และโทรศัพท์เคลือนที  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.  0808.4/ว 1551 ลงวันที  26
  พฤษภาคม  2553  

งบลงทุน รวม 776,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 376,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  5  ตัว เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคา
ท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่างประหยัดเพือใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า   254) รายละเอียดดังนี
-  เก้าอีหุ้มด้วยหนังเทียมสีดํา  หมุนได้  มีพนักพิง  ล้อเลือน  ปรับระดับได้
-  ขนาดความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ไม่น้อยกว่า  54 x 54 x 80
  เซนติเมตร
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ตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง จํานวน 22,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง  จํานวน  3  ตัว  เพือใช้ในภารกิจ
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือ
ตามราคาท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254) รายละเอียดดังนี
-  โครงตู้ทําจากเหล็ก
-  แผ่นชันปรับระดับได้  จํานวน  3  แผ่น  จัดเก็บได้  4  ชัน  
-  ขนาดความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ไม่น้อยกว่า  90 x 45 x 180
เซนติเมตร  

โต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน  แบบไม้  จํานวน  5  ตัว  เพือใช้ในภารกิจของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือ
ตามราคาท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254) รายละเอียดดังนี
-  ทําจากไม้  
-  ขนาดความกว้าง  ความยาว  ความสูง  ไม่น้อยกว่า  60 x 120 x 75
  เซนติเมตร  
-  เคลือบผิวโต๊ะด้วยเมลามิน (Melamine) 
-  มีลินชักด้านขวา  ไม่น้อยกว่า  2  ลินชัก  ด้ามจับทําจากพลาสติก
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ - เก้าอี  กินข้าวทรงยาวสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะและเก้าอีกินข้าวสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน  10  ชุด  เพือใช้
ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุ
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254) รายละเอียดดังนี  โต๊ะและเก้าอี
กินข้าวสําหรับเด็กเล็ก  1  ชุด  ประกอบด้วย
-  โต๊ะขนาดความกว้าง  ความยาว  ความสูง  ไม่น้อย
กว่า  50 x 120 x 60  เซนติเมตร  จํานวน  1  ตัว
-  เก้าอีขนาดความกว้าง  ความยาว  ความสูง  ไม่น้อย
กว่า  30 x 120 x 30  เซนติเมตร  จํานวน  2  ตัว
-  หน้าพืนโต๊ะผลิตจากไม้  Malamine  Laminte
-  โครงทําด้วยเหล็ก
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 186,000 บาท
-  โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED  TV) ขนาด  46  นิว        จํานวน
เงิน     140,000.-     บาท
เพือจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี  (LED TV)  ขนาด  46  นิว  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080  พิกเซล  จํานวน  4  เครือง  เพือใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  หน้าที  10  ข้อ  5.6.2  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า   254)  คุณลักษณะดังนี
1. ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ  (Resolution)  
ละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080  พิกเซล
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  46  นิว
3.  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
4.  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
5.  ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์
ภาพ  เพลง  และภาพยนต์
6.  ช่องการเชือมต่อแบบ  AV , DVD  Component
7.  มีช่องต่อ  Digtal  tuner (DVB - T2) 

-  โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED  TV) ขนาด  55  นิว        จํานวน
เงิน     46,000.-     บาท

เพือจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี  (LED TV)  ขนาด  55  นิว  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080  พิกเซล  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2558  หน้าที  10  ข้อ  5.6.2  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า   254)  คุณลักษณะดังนี
1. ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ  (Resolution)  
ละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080  พิกเซล
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  55  นิว
3.  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
4.  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
5.  ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์
ภาพ  เพลง  และภาพยนต์
6.  ช่องการเชือมต่อแบบ  AV , DVD  Component
7.  มีช่องต่อ  Digtal  tuner (DVB - T2) 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  แบบก๊อกเดียว จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  แบบก๊อกเดียว  จํานวน  2
  เครือง  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่
เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องถินหรือตามราคาทีส่วน
ราชการอืนเคยจัดซืออย่างประหยัด  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)  คุณลักษณะดังนี
-  ถังควําบรรจุปริมาณนําได้ไม่น้อยกว่า  5  แกลลอน
-  ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ 
-  ทําความเย็นตําสุด  4  องศา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ของ
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท.0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิ.ย. 2558 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 254)

ค่าซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทาสี / ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,764,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว4072ลงวันที 15  กรกฏาคม  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  100)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ  2  การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข)  รายละเอียดดังนี
1.  โรงเรียนป่าจีวังแดงวิทยา  
     สําหรับนักเรียน ชันอนุบาล-ชันประถมศึกษาปีที  6 คนละ 20
 บาท      
     จํานวน  200 วัน
2.  โรงเรียนบ้างปง(อินทขิลวิทยาคาร) 
     สําหรับนักเรียน ชันอนุบาล-ชันประถมศึกษาปีที  6  คนละ 20 บาท    
     จํานวน  200 วัน
3.  โรงเรียนวัดหนองออน 
     สําหรับนักเรียน ชันอนุบาล-ชันประถมศึกษาปีที  6  คนละ 20 บาท  
     จํานวน  200 วัน
4.  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 
     สําหรับนักเรียน ชันอนุบาล-ชันประถมศึกษาปีที  6  คนละ 20 บาท   
     จํานวน  200 วัน

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 2,336,290 บาท
งบบุคลากร รวม 723,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 723,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 723,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  ของโรงเรียนอนุบาลสายสายใย
รัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จํานวน  4  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:56:41 หน้า : 47/105



งบดําเนินงาน รวม 741,750 บาท
ค่าใช้สอย รวม 565,250 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่างๆ  หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน  จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาลตามภารกิจ  ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27 พฤษภาคม 2541  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562
  หน้า  248)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)  

-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาติดตังโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลสานสาย
ใยรัก  จํานวน  1  เลขหมาย    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ.2553   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0313.4/ว1452  ลงวันที  27 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  248)  

-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน  หรือกิจกรรม
ของเทศบาล  ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  สิงพิมพ์  จัดทํา
เอกสารคู่มือ  และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณ
ชน  ของเทศบาล ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0313.4/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  248)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  ของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ทีเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏใน
แผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  238) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 300,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน (ADSL)  
ค่าใช้จ่ายระบบ (Wifi)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ค่าหนังสือเรียน  ค่าเครืองอุปกรณ์
การเรียน  ค่าเครืองแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ฯลฯ
  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาปี  พ.ศ.2560 –  2562  หน้า  98
) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
รับการเปลียนแปลง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  255)

ค่าวัสดุ รวม 176,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ สิงพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน  ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
การเกษตร  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254 )

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254 )
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม   วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  เมนบอร์ด  เม
มโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  254 )

งบลงทุน รวม 870,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 670,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 6,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  4  ตัว เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือตามราคา
ท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่างประหยัด   ถือ
ปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2559 – 2561 หน้า   192
) รายละเอียดดังนี
  -  เก้าอีหุ้มด้วยหนังเทียมสีดํา  หมุนได้  มีพนักพิง  ล้อเลือน  ปรับระดับ
ได้
  -  ขนาดความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ไม่น้อยกว่า  54 x 54 x 80
  เซนติเมตร
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ตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 22,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง  จํานวน  3  ตู้  เพือใช้ในภารกิจของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือ
ตามราคาท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562
  หน้า  254) รายละเอียดดังนี
-  โครงตู้ทําจากเหล็ก
-  แผ่นชันปรับระดับได้  จํานวน  3  แผ่น  จัดเก็บเอกสารได้  4  ชััน 
-  ขนาดความกว้าง  ความลึก  ความสูง  ไม่น้อยกว่า  90 x 45 x 180
เซนติเมตร  

โต๊ะทํางาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน  แบบไม้  จํานวน  4  ตัว  เพือใช้ในภารกิจของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซือ
ตามราคาท้องถินหรือตามราคาทีส่วนราชการอืนเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254) รายละเอียดดังนี
-  ทําจากไม้  
-  ขนาดความกว้าง  ความยาว  ความสูง  ไม่น้อยกว่า  60 x 120 x 75
  เซนติเมตร  
-  เคลือบผิวโต๊ะด้วยเมลามิน (Melamine) 
-  มีลินชักด้านขวา  ไม่น้อยกว่า  2  ลินชัก  ด้ามจับทําจากพลาสติก
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,900 บาท
เพือจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  หน้า  23  ข้อ  10.2  ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254
)  คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.  ทําดัวยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด  9  นิว
2.  มีฐานรองโต๊ะหมู่
3.  มีโต๊ะแท่นบูชา  9  ชิน

พัดลมโคจร จํานวน 60,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมโคจร  จํานวน  30  เครือง  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254
)  คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.  ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  18  นิว
2.  ปรับรัศมีการส่ายซ้าย - ขวาอิสระ
3.  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
4.  มีระบบมาตรฐานความปลอดภัย มอก.
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเรียน และเก้าอีนักเรียน จํานวน 90,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะเรียนตามมอก.1494/2541  และเก้าอีนักเรียน  ตามมอก
. 1495/2541  จํานวน  50  ชุด  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254
)  คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.  โต๊ะนักเรียน  มอก.ขนาดไม่น้อยกว่า  60 x 40 x 37  เซนติเมตร
2.  เก้าอีนักเรียน  มอก.  ขนาดไม่น้อยกว่า  40 x 38 x 86  เซนติเมตร
3.  หน้าโต๊ะนักเรียน  และเก้าอีนักเรียนทําจากไม้อัดยางพาราอัดแน่น
4.  ทีปลายขาตัวโต๊ะและเก้าอีนักเรียนมีจุกพลาสติกกันรอยขีดข่วน
5.  พนักพิง  ขนาดไม่น้อยกว่า  37 x 19  x  2  เซนติเมตร
5.  โครงโต๊ะและเก้าอีทําจากเหล็กกลมพ่นสีดําด้วยสีฝุ่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์  แอล อี ดี (LED  TV) จํานวน 70,000 บาท
เพือจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี  (LED TV)  ขนาด  46  นิว  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080  พิกเซล  จํานวน  2  เครือง  เพือใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  หน้าที  10  ข้อ  5.6.2  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้าน
การพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า   254)  คุณลักษณะดังนี
1. ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ  (Resolution)  
ละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080  พิกเซล
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  46  นิว
3.  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
4.  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
5.  ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์
ภาพ  เพลง  และภาพยนต์
6.  ช่องการเชือมต่อแบบ  AV , DVD  Component
7.  มีช่องต่อ  Digtal  tuner (DVB - T2) 
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองชังนําหนักและวัดส่วนสูง จํานวน 9,500 บาท
เพือจัดซือเครืองชังนําหนักและวัดส่วนสูง  จํานวน  1   เครือง  เพือใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ถือ
ปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254
)  คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.  เครืองชังนําหนัก  ระบบสปริง  พิกัดกําลังไม่น้อยกว่า  160  Kg
2.  พร้อมชุดวัดส่วนสูงไม่น้อยกว่า  70 - 190  cm
3.  รุ่นมาตรฐาน  ตัวเครืองชังวัสดุทําด้วยเหล็ก  ขนาดแท่นชัง  กว้าง x 
ยาว  ไม่น้อยกว่า  25 x 35  เซนติเมตร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็งและข้ออ่อน)  จํานวน  1
  เครือง  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  หน้า  11
  ข้อ  6.5.1  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254)  คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2.  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า
3.  ปริมาตรกระบอกไม่น้อยกว่า  30  ซีซี
4.  พร้อมในมีด
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เครืองทํานําเย็น  แบบต่อท่อประปา  แบบ  7  ก๊อก จํานวน 38,000 บาท
เพือจัดซือเครืองทํานําเย็น  แบบต่อท่อประปา  ไม่น้อยกว่า  7
  ก๊อก  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจําเป็นต้องใช้  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า   254)  คุณลักษณะดังนี
1.  ภายนอกและถังบรรจุทําจากสแตนเลส  (ไม่มีสารตะกัว)
2.  ก๊อกนําเย็นเป็นพลาสติกชุปโครเมียม
3.  ทางนําเข้ามีขนาดไม่น้อยกว่า  0.5  นิว
4.  ควบคุมระดับนําในตู้ด้วยลูกลอย
5.  มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทํางานเกินกําลัง
6.  มีระบบคลายความร้อนด้วยระบบคอนเดนเซอร์
7.  ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสเตรท
8.  นํายาคอมเพรสเซอร์  ไม่ทําลายโอโซนเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
9.  ระดับความเย้น  4 - 8  องศา C
10.  รองรับกําลังไฟไม่น้อยกว่า  220  โวลด์
11.  ขนาดตู้กว้าง x ยาว x สูง  ไม่น้อยกว่า  46 x 150 x 125
  เซนติเมตร

เครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  แบบก๊อกเดียว จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเครืองทํานําเย็น  แบบตู้เดียว  แบบก๊อกเดียว  จํานวน  1
  เครือง  เพือใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า   254
)  คุณลักษณะดังนี
1.  ถังควําบรรจุปริมาณนําได้ไม่น้อยกว่า  5  แกลลอน
2.  ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ
3.  ทําความเย็นตําสุด  4  องศา

โต๊ะโรงอาหารระดับมัธยม จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะโรงอาหารระดับมัธยม  จํานวน  6  ชุด  เพือใช้ในภารกิจ
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้บัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560 – 2562 หน้า  254
)  คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1.  โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า  70 x 180 x 75  เซนติเมตร
2.  ม้านังขนาดไม่น้อยกว่า  30 x 180 x 45  เซนติเมตร
3.  เหล็กโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า  1 x 2  นิว
4.  เหล็กเก้าอีขนาดไม่น้อยกว่า  3 x 3  เซนติเมตร
5.  หน้าไม้เป็นไม้เนือแข็ง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที  1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  4  ข้อ  8   มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน
ฐานไม่น้อยกว่า  2.7  GHz  จํานวน  1  หน่วย 
2.  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  6  MB
3.  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    3.1  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
    3.2  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง  แบบ  Graphics Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB   หรือ
    3.3  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB
4. มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  จํานวน  1  หน่วย
6. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base - T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
8.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
◌9ุ. มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 :  1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1  หน่วย
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หน้า  254
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เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า  18.5  นิว)  จํานวน  2  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  4
  ข้อ  7   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย  
2. มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  100  GB  
จํานวน  1  หน่วย
5. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base - T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1  หน่วย
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หน้า  254
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  6  ข้อ  11   มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    1.1  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.1  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า  8  แกน  หรือ
    1.2  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  4  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHz
2. มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  จํานวน  1  หน่วย
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
5. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base - T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wifi  (802.11b , g , n)  
และ Bluetooth
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หน้า  254

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 23,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  LED  ขาวดํา  (30
  หน้า/นาที)  จํานวน  3  เครือง  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  17  ข้อ  42
   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 600 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาที (ppm)  
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
-  มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  32  MB
-  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
-  สามารถใช้ได้กับ  A4 , letter , Legal  และ Custom โดยถาดไส่
กระดาษไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมีก (Inkjet  Printer)  
จํานวน  2  เครือง  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  16  ข้อ  39
   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อ
นาที (ppm)  หรือ  15  ภาพต่อนาที (ipm)
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  10  ภาพต่อนาที (ipm)
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ  A4 , letter , Legal  และ Custom โดยถาดไส่
กระดาษไม่น้อยกว่า  100  แผ่น
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน  5
  เครือง  ซึงเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  หน้า  22  ข้อ  58   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480 วัตต์)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  254)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ของ
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท.0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิ.ย. 2558 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 254)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,443,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,965,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,965,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,536,820 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
เทศบาล  กองสาธารณสุข ฯ จํานวน  6  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิหรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่างๆ อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมาย หรือ
หนังสือสังการ ของพนักงานเทศบาล  กองสาธารณ
สุข  จํานวน  1  อัตรา   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์
เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 23,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  กองสาธารณ
สุข  จํานวน  2 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์
เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองสาธารณ
สุข  จํานวน  3  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่าย
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทีวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมครองชีพชัวคราว  และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่าง ๆ   อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กอง
สาธารณสุข  จํานวน  3  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน   ตังจ่ายตาม พ.ร.บ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน ปี 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองมาตรฐานทีวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้าน  ของพนักงานเทศบาลฯ ทีมีสิทธิ
เบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา   กองสาธารณสุข เเละสิงเเวดล้อม ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง รวม
ทัง  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ฯ   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  255)
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  สิงพิมพ์ต่างๆ  นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือระเบียบ
กฎหมาย  ป้ายต่างๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 255)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้วกระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ทีมท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559  (สอดคล้องกับยุทธ
ศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 255)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  อะไหล่  แบตเตอรี ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย. 2559  (สอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมือง
เเกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 255)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
นํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560-2562  หน้า 255)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  แผนหรืองานบันทึก
ข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559  (สอด
คล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 255)
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ ชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559  (สอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏ
ในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 255) ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  หน้า  18  ข้อ  45   มีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600 dpi
2.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ  ไม่น้อยกว่า  18
  หน้าต่อนาที  (ppm)   
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)  
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4.  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือ
ดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
5. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
5.  สามารถใช้ได้กับ   A4 , Letter , Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  255)

งบเงินอุดหนุน รวม 202,500 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 202,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 202,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการจัดบริการสาธารณสุข   อาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 236)    ราย
ละเอียดดังนี 

1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหางดง  1  โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  จํานวน      7,500.-  บาท

2. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนหางดง  2  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน   7,500.- บาท

3.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนบ้านปง  1  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน    7,500.- บาท

4.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนบ้านปง  2  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน   7,500.- บาท

5.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนบ้านปง  3  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน   7,500.- บาท

6.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนบ้านเด่น 1  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน     7,500.- บาท

7.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนบ้านเด่น  2  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน     7,500.- บาท

8.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนสันป่าตอง ฯ 1  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  จํานวน 7,500.-บาท

9.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนบ้านหนอง ฯ 2  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน 7,500.-บาท

10.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนป่าจี 1  โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  จํานวน    7,500.- บาท

11.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนป่าจี  2  โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน     7,500.- บาท

12.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนวังแดง  1 โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน    7,500.- บาท

13.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนวังแดง  2 โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  จํานวน    7,500.- บาท

14.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนหัวดง      โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  จํานวน     7,500.- บาท
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15.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน. ชุมชนม่วงคํา  1 โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน     7,500.- บาท

16.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนม่วงคํา  2 โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน     7,500.- บาท

17.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน. ชุมชนท่าต้นปุย  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน     7,500.- บาท

18.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนหนองออน  1  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน 7,500.-บาท

19.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนหนองออน 2  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน    7,500.- บาท

20. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนหนองออน 3  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนจํานวน 7,500.-บาท

21.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนช่อแล  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน จํานวน 7,500.-บาท

22.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนสันป่าสัก  โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน จํานวน 7,500.-บาท

23.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนวังดิน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน จํานวน 7,500.-บาท

24.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนป่าไผ่  โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน    จํานวน       7,500.- บาท

25.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนบ้านใหม่ 1  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน   จํานวน       7,500.- บาท

26.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนบ้านใหม่ 2  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  จํานวน     7,500.- บาท

27. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนหนองบัว  โครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน  7,500.- บาท
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,711,760 บาท
งบบุคลากร รวม 671,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 671,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี กองสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
เทศบาล   เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี กองสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล   เเละ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี กองสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล

งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบเเทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะ
กรรมการประกวดราคาคณะกรรมการตรวจงานจ้าง หรือค่าตอบเเทน
อืนๆ ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่านนี ถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท.0808.04/ว3652 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2553

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลฯทีมีสิทธิเบิก
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 เเละทีเเก้ไขเพิมเติมพ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา กองสาธารณสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการ เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที3)พ.ศ
.2549
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ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 460,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่างๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน  ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดเเปลง  ต่อ
เติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภาย
นอกทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  จ้างเเรงงานชุมชนในการส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตามภารกิจ  ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงาน
ต้อนรับ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตัง
ไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท.0313.4/ว
1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัมนา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ป
 รากฏในเเผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  249)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง รวม
ทัง  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ฯ   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมให้ความรู้และแนะนําในการดูแลสุขภาพ  การจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชน  การอนามัยครอบครัว  การ
รักษาพยาบาล  การจัดกิจกรรมต่างๆ   ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347  ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว3722  ลงวันที  10
   สิงหาคม   2555   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560  –
  2562   หน้า  209)   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที  2
  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม   ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  255)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดเเปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมเเซม วัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ปาก
กา เเละวัสดุสํานักงานอืนๆ ฯลฯ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
.0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองเเกนพัมนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 255)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ปลักไฟ  หลอดไฟ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ
  ของสํานักปลัดเทศบาล   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัมนา ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 255)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ  ฯลฯ  ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัมนา ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 255)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่นยางรถยนต์  อะไหล่  แบตเตอรี ฟิล์มกรอง
แสงฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 – 2562  หน้า  255)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อม
แซม วัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558 ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559 หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัมนา ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562  หน้า  255)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัมนา  ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560-2562  หน้า  255)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  แผนหรืองานบันทึก
ข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559  (สอด
คล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 255)
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งบลงทุน รวม 228,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับ - ส่งวิทยุสือสาร  ชนิดประจําทีพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ - ส่งวิทยุสือสาร  ชนิดประจําที  พร้อม
อุปกรณ์  จํานวน  1  ชุด  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559    แต่มีความจําเป็นทีจะต้องจัดซือตามราคา
ท้องถิน  คุณลักษณะเฉพาะดังนี  
-  วิทยุสือสารพร้อมอุปกรณ์  กําลังส่ง  25  วัตต์
-  Power  Supply  12V  30A  1 เครือง
-  เสาอากาศไดโพล  4  ห่วง  ความถี  160  Mhz  พร้อมขาจับ  1  ชุด  
-  สายสัญญาณ  RG-8   30  เมตร  พร้อมขัวต่อ
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  255 )

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือสาร  ชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่ง - วิทยุสือสาร  ชนิดมือถือ  พร้อม
อุปกรณ์  จํานวน  4  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559    หน้า  13  ข้อ  7.1.1  คุณลักษณะเฉพาะดัง
นี  
เครืองรับส่ง - วิทยุ  ขนาดกําลังส่ง  5  วัตต์  ประกอบด้วย  :  ตัว
เครือง  แท่นชาร์ท  แบตเตอรี  1  ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  255 )

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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เครืองกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ตามภารกิจและอํานาจหน้าที  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559    แต่เทศบาลมี
ความจําเป็นต้องจัดซือ  คุณลักษณะเฉพาะดังนี  
1.  มีระบบวิเคราะห์คลืนไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  แบบสังการด้วยเสียง  วีดี
โอภาพและข้อความ  เพือสอนวิธีการช่วยเหลือและการปัมหัวใจ
2.  ตัวเครืองจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  ที  150  จูน  สําหรับ
เด็ก  โดยใช้เวลาการประจุไฟฟ้า  ไม่เกิน  4  วินาที  หรือ
3.  รูปแบบคลืนกระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ  เป็นไฟฟ้าแบบไบเฟสิ
ก
4.  มีระบบวิเคราะห์ผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ
5.  สามารถบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือภายในตัวเครือง  เพือบันทึกคลืน
ไฟฟ้าหัวใจ  ขณะทําการช็อก  ได้ถึง  60  นาที  และสามารถโอนถ่าย
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชือมต่อ
6.  รองรับการบันทึกข้อมูล  ด้วยการ์ดข้อมูล  สําหรับบันทึกคลืนไฟฟ้า
หัวใจ  ขณะทําการช็อก  ไม่รวมถึงการบันทึกเสียงได้นานสุงสุด  30
  ชัวโมง  และสําหรับบันทึกคลืนไฟฟ้าหัวใจ  ขณะทําการช็อก  พร้อม
เสียงแวดล้อมในสถานการณ์ช่วยเหลือ  ได้นานสูงสุด  3  ชัวโมง
7.  สามารถทําการอัพเกรดซอฟต์แวร์  และบํารุงรักษาตังเครือง  ผ่านช่อง
เชือมต่อ
8.  สามารถอัพเกรด  วิธีการช่วยเหลือชีวิตตามหลักของสถาบันโรคหัวใจ
อเมริกา  เมือมีการเปลียนแปลงได้ด้วยการ์ดอัพเกรด  โดยไม่จําเป็นต้อง
ส่งเครืองไปทีบริษัท
9.  มีระบบตรวจสอบเครืองอัตโนมัติ (ทุกวัน/ทุกอาทิตย์/ทุกเดือน/ทุกไตร
มาส)
10.  สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ  ทุกครังทีใส่แบตเตอรี
ใหม่
11.  แผ่นอิเล็กโทรด  เป็นแบบเชือมต่อไว้แล้ว  สามารถทดสอบสถานะ
ความพร้อมโดยอัตโนมัติทุกวัน
12.  มีไฟ  และเสียงบ่งบอกสถานะของตัวเครืองทีพร้อมใช้
งาน  เช่น  แบตเตอรี  และแผ่นอิเล็กโทรด  เป็นต้น
13.  มีหน้าจอ  สําหรับแสดงสถานะตัวเครือง  รวมถึงปริมาณแบตเตอรีคง
เหลือ  และวันหมดอายุของแบตเตอรี/แผ่นอิเล็กโทรด
14.  มีหน้าจอ  สามารถดูวีดีโอสาธิตการช่วยเหลือพร้อมแสดงข้อความ
ภาษาไทยบนหน้าจอ
15.  มีเสียงบอกขันตอนการช่วยเหลือ
16.  สามารถเลือกคําสังเสียงจากหน้าจอได้  2  ภาษา  คือ  ภาษา
ไทย  และภาษาอังกฤษ
17.  มีวีดีโอ  และเสียงบอกจังหวะ  พร้อมทังการสอนปัมหัวใจอย่างถูกวิธี
18.  เครืองมาพร้อมกับแผ่นอิเล็กโทรด  แบบเชือมต่อกับตัวเครือง  และ
แผ่นอิเล็กโทรด  สามารถติดสลับขัวกันได้  ระหว่างหน้าอกด้านขวากับ
ชายโครงด้านซ้าย  ขนาดของแผ่นอิเล็กโทรด  ที  77  cm2  สําหรับ
ผู้ใหญ่  หรือขนาดที  50  cm2  สําหรับเด็ก
19.  แบตเตอรีลิเทียมแบบแพ็ก  ป้องกันการออกซิไดส์ของตัว
แบตเตอรี   แบตเตอรี  สามารถให้กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า  125
  ครัง  หรือใช้งานต่อเนืองได้ไม่น้อยกว่า  8  ชัวโมงและสามารถรองรับ
การใช้งานถึง  4  ปี  ในโหมดเตรียมพร้อม
20.  เครืองรองรับการตกหล่นในระยะ  1.2  เมตร  ทุกด้านทุกมุม
21.  เครืองรองรับการกระแทกถึง  450  กิโลเมตร
22.  รองรับการสันสะเทือนบนพืนดินในมาตรฐาน  บนเฮลิคอปเตอร์ใน
มาตรฐาน

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:56:41 หน้า : 72/105



23.  รองรับมาตรฐานกันนําและฝุ่น
24.  นําหนักตัวเครืองไม่เกิน  1.4  กิโลกรัม  ขนาด  7.3 x 9.5 x 2.3
  นิว
25.  มีอุปกรณ์ประกอบดังนี
        -  แบตเตอรีลิเทียม  สําหรับใส่ในตัวเครืองมือได้  จํานวน  1  ก้อน
        -  แผ่นอิเล็กโทรด  ผู้ใหญ่  จํานวน  1  ชุด
26.  ของทีส่งมอบเป็นของใหม่  ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  และ
สาธิตการใช้เครืองให้ผู้ใช้จนสามารถใช้งานได้ดี
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  255 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20
  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  255)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 214,560 บาท
งบบุคลากร รวม 214,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 214,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 214,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  กองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 236,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 226,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง รวม
ทัง  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา ฯ   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560  -  2562   หน้า 238 )

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในสภาพที
ปลอดภัย

จํานวน 10,000 บาท

โครงการฟืนฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟืนฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิต
ใจผู้พิการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และแนะนําในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ รณรงค์  ค่าจ้างเหมา ทําอาหาร  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  107) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง

โครงการฟืนฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟืนฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิต
ใจผู้สูงอายุ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และแนะนําในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ รณรงค์  ค่าจ้างเหมา ทําอาหาร  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562หน้า 108) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจของผู้สูง
อายุ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และแนะนําในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  109) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ที 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  สิงพิมพ์ต่าง ๆ  นํา
ดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองเเกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในเเผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 255)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  แผนหรืองานบันทึก
ข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏ
ในเเผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 255)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,705,810 บาท
งบบุคลากร รวม 4,150,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,150,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,480,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  กองช่าง  จํานวน  6  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์ เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิหรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่างๆ อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมาย หรือ
หนังสือสังการของพนักงานเทศบาล  กองช่าง  จํานวน  1  อัตรา   โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์ เเละเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล   เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเ
ละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 71,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  กอง
ช่าง  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์ เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 458,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง   ประจําลูกจ้างประจําของกอง
ช่าง จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  ตังจ่าย
ตาม  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เเละประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,856,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองช่าง จํานวน  17  อัตรา  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  เเละประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมครองชีพชัวคราว  และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่าง ๆ   อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กอง
ช่าง  จํานวน  17  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   ตัง
จ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542  เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 4,091,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา     และ  พนักงานจ้างทีออกปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ที  มท
 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พฤษภาคม  2550  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้าน  ของพนักงานเทศบาลฯ ทีมีสิทธิ
เบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา   กองช่าง  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
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ค่าใช้สอย รวม 1,430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผล
งาน หรือกิจกรรมของเทศบาล ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ และสิงพิมพ์ต่างๆ  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อน
รับ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน  ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่าง ๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4
/ว1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562
  หน้า      251     ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 2 การ
สร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาล   และ
ลูกจ้าง   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556
 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 -  2562   หน้า  257)
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ค่าวัสดุ รวม 2,610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
สํานักงานอืนๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559(สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ไฟฟ้า  เช่น ปลักไฟ หลอดไฟ เสาอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนําจานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  ผ้าห่มกันหนาว  วัสดุงานบ้านงาน
ครัว อืนๆ ฯลฯ   ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559(สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น หิน  ทราย  ลูกรัง  วัสดุก่อสร้างอืน ๆ เพือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:56:42 หน้า : 78/105



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   ยางรถยนต์   แบตเตอรี  และวัสดุอืนๆ  ทีใช้
ในงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลง
วันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันเครือง  นํามันเบนซิน   นํามัน
ดีเซล   แก๊สหุงต้ม  และวัสดุเชือเพลิงอืนๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  257 ) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
การเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี   ปุ๋ยคอก    รวมทังจัดซือเมล็ดพันธุ์พืช สําหรับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลง
วันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
เครืองแต่งกายของลูกจ้างเทศบาลเพือป้องกันอันตราย  เช่น  รองเท้าบู๊ท
  ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก  หมวก  เสือ  กางเกง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลง
วันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562  หน้า  257 ) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป
  เมาส์  แป้นพิมพ์  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท 0808.2/ว3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

งบลงทุน รวม 2,464,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,664,570 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก  6  ล้อ จํานวน 1,350,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถ  6  ล้อ  ขนาดจํานวน  1  คัน  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่
ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  รายละเอียด
ดังนี
        1. เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ  
        2. เครืองยนต์ดีเซล ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,999 ซีซี
        3. แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรง
        4. นําหนักรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 5,000 ก.ก.
        5. ติดตังกระบะพร้อมติดตังหลังคาโดยสาร มีทีนังด้านข้าง 2
 แถว พร้อมพนักพิง  และมีทีนังเสริมแถวกลาง 1 แถว พร้อมเครืองปรับ
อากาศ พวงมาลัยเพาเวอร์  วิทยุเทป  พร้อมทะเบียนขนส่ง
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562  หน้า  257 ) 
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตัดถนนคอนกรีต จํานวน 23,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดถนนคอนกรีต  จํานวน  1  เครือง  เพือ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจและอํานาจหน้าที ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  ถือ
ปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  รายละเอียด
ดังนี
        1. ขนาดใบมีด  14  นิว
        2. เครืองยนต์เบนซิล  ไม่น้อยกว่า  9  แรงม้า  พร้อมใบตัดเพชร  
            ขนาด  14  นิว
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560  -  2562  หน้า  257 ) 

ครุภัณฑ์อืน
เต้นท์ผ้าใบ จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์ผ้าใบ  จํานวน  5  หลัง   ขนาดความกว้าง ไม่
น้อยกว่า  4.00 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร  เสาสูงไม่น้อย
กว่า 2.40  เมตร  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําปี  2559  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552         

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 196,370 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ซ่อม ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พืนทีการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิน  รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงสิงก่อสร้าง  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 
9  มิถุนายน 2558

ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนลาดยางในเขตเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิน  รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงสิงก่อสร้าง  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 
9  มิถุนายน 2558
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,797,600 บาท
งบบุคลากร รวม 897,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 897,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 500,280 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
จ้าง  จํานวน   2  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์ เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 349,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
จํานวน  3  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลัก
เกณฑ์ เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมครองชีพชัวคราว  และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ หรือ
เงินเพิมพิเศษ หรือเงินเพิมต่าง ๆ   อืนใด ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน  3  อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์ เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  เเละหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,631,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผล
งาน หรือกิจกรรมของเทศบาล ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ และสิงพิมพ์ต่างๆ  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อน
รับ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4/ว1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 2562หน้า  249   ) (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการน่าบ้าน น่ามอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว  ค่าวัสดุการเกษตรในการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์นํา ค่าป้าย ค่า
จ้างเหมาทําอาหาร นําดืม  และอืนๆ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินพ.ศ
. 2535  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  9) พ.ศ. 2553 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562หน้า  181 ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวด
ล้อม  เพือสู่การพัฒนาอย่างยังยืน)

โครงการปรับปรุงฝังกลบบ่อขยะ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงฝังกลบ
ขยะ   เช่น เกรดกลบขยะ และการบริหารจัดการต่าง ๆ เกียวกับการจัดการ
ขยะ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2535  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที  9) พ.ศ
. 2553   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562หน้า  181 ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิง
แวดล้อม  เพือสู่การพัฒนาอย่างยังยืน)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  255 )

ค่าวัสดุ รวม 451,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จานรอง
แก้ว  กระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558   หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
.0808.2/ว1482 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 255 )  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม  วัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น  หิน  ทราย  ลูกรัง  วัสดุก่อสร้างอืนๆ  เพือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรม
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท.0808.2/ว1482 ลงวัน
ที 27  มิถุนายน 2559  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี หน้า 255 )  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 68,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   ยางรถยนต์   แบตเตอรี  และวัสดุ
อืน ทีใช้ในงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ฯลฯ  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
.0808.2/ว1482 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 255 )  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา เช่น  นํามันเครือง นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล   แก๊สหุงต้ม   และ
วัสดุเชือเพลิงอืน ๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
.0808.2/ว1482 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 255 )  
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุเครืองแต่งกายของลูกจ้างเทศบาลเพือป้องกัน
อันตราย  เช่น  รองเท้าบู๊ท  ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก  หมวก  เสือ  กางเกง ฯลฯ
  ในการปฏิบัติหน้าทีของลูกจ้าง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558 หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
.0808.2/ว1482 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 255 )

งบลงทุน รวม 2,269,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,269,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,119,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย  จํานวน  1
  คัน ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานประจําปี  2559   ราย
ละเอียดดังนี
        1.ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  6,000
  ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย
        2. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร
        3. ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร  พืนหนาไม่
น้อยกว่า  4.50  มิลลิเมตร
        4. นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า  12,000  กิโลกรัม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,829,440 บาท
งบบุคลากร รวม 985,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 734,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  กองสวัสดิการสังคม จํานวน  4  อัตรา    โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที  30  ธันวาคม  2558 ตังจ่าย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์
เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เเละหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.เเละ ก.อบต.ทีมท 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
สังคมจํานวน  2 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 ตังจ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 เเละประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์เเละเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน  1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน ตังจ่าย
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ปี 2542 เเละ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 773,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีออกปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว
1562  ลงวันที  15  พฤษภาคม  2550  

ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทําสิงของ
ต่าง ๆ หรืองานทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น  จ้างเหมาบริษัทหรือบุคคลภายนอกทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน จ้างแรงงานชุมชนในการ  ส่งหนังสือ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตามภารกิจ ค่าจ้าง
สํารวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ผล
งาน หรือกิจกรรมของเทศบาล ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ และสิงพิมพ์ต่างๆ  จ้างเหมาจัดทําแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จ้างเหมาถ่ายภาพ  เป็นพนักงานต้อน
รับ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ  ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า  250
) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที 2 การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้
บริการ)  
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินศูนย์การเรียนรู้  เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  เพือจัดทําศูนย์การเรียนรู้การเกษตรประจําเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และ  นอกราช อาณาจักรของ  พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง    ฯ   โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 -พือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  256)

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  สิงพิมพ์
ต่าง ๆ  นําดืม  หนังสือพิมพ์  หนังสือเกียวกับการปฏิบัติงาน  หนังสือ
ระเบียบกฎหมาย  ป้ายต่างๆ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558 หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดทีมท
.0808.2/ว1482 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  256)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 17,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  ส้อม  แก้วนํา  จาน
รองแก้ว  กระติกนําร้อน ผ้าห่มกันหนาว  อืนๆ  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 หนังสือกรมปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุดทีมท.0808.2/ว1482 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560 - 2562 หน้า  256)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 11,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง  ฯลฯ   ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุดทีมท.0808.2/ว1482 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560 - 2562 หน้า  256) 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี   ปุ๋ยคอก    รวมทังจัดซือเมล็ดพันธุ์
พืช ฯลฯ  เพือ สนับสุนนกลุ่มเกษตรกร ผู้ยากไร้   ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยาก
จน   ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ   กลุ่มอืน ๆ และโครงการตามพระ
ราชดําริ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดทีมท
.0808.2/ว1482 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  256)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม  วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  หมึกพิมพ์  แผ่นหรืองาน
บันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรีซิบ  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558   

งบลงทุน รวม 71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที ซึงครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  หน้า  6  ข้อ  11  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
 หน้า  256)
 มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
    1.1  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.1  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า  8  แกน  หรือ
    1.2  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  4  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHz
2. มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  จํานวน  1  หน่วย
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
5. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base - T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wifi  (802.11b , g , n)  
และ Bluetooth
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 146,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 146,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 146,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานสําหรับใช้ในการ
พัฒนาท้องถิน   เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา  เครืองดืม  
ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.2/ว1596  ลงวันที  10  เมษายน  2556  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1672  ลงวันที  27
  มิถุนายน 2558  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เมือง
เมืองแกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562 หน้า  222)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้
บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรม)

โครงการจัดทํา ปรับปรุง และทบทวนแผนชุมชน จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําปรับปรุงและทบทวนแผน
ชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  และกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือ
ข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา  เครืองดืม  ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่า
ตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1672  ลงวัน
ที  27  มิถุนายน  2557   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า  220)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรม)

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา  ทีมีอายุตังแต่  15  ปี  ขึนไปทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ค่าฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน  เพือเพิม
ประสิทธิภาพของเยาวชนตลอดจน เพือแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามนโยบายรัฐบาล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท0803.2/ว897  ลงวัน
ที  6  พฤษภาคม  2558  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562  หน้า  92) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ภูมิปัญญา  จิต
สาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการเปลียนแปลง)
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมมัคคุเทศก์ท้อง
ถิน  เช่น  ค่าป้าย ไวนิล  ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันพร้อมเครือง
ดืม   ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าจ้างเหมาพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  93)     ( สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน  เช่น ค่า
กระดาษ  ปากกา  เครืองดืม  ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าอาหารว่าง  อาหาร
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560 - 2562หน้า  221)     (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 516,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพือพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาเมืองแกนคัพ เมือง
แกนเกมส์  กีฬาเชือม  ความสัมพันธ์  กีฬาต้านยาเสพติด  และกีฬาอืน ๆ
 หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  หรือกีฬา
อืน ๆ ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เช่นอุปกรณ์กีฬา  เวชภัณฑ์  นํา
ดืม  เครืองแต่งกาย  ฯลฯ  เพือส่งเสริมประชาชน  เยาวชน  ผู้
บริหาร  พนักงานเทศบาล รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ  ห่าง
ไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ ว2589 ลงวันที  3  สิงหาคม  2547 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560  – 2562  หน้า  89)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความ
รู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลียน
แปลง)
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม
แซม   วัสดุกีฬาภายในเขตเทศบาล ฯ  เช่น  ลูกฟุตบอล  ไม้แบตมิ
นตัน  ลูกเปตอง   ลูกวอลเล่ย์บอล  ฯล ของกองการศึกษา ถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า  254)

งบลงทุน รวม 71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 71,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ถือปฏิบัติ
ตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน 2558  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า  254)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 947,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 947,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 947,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีเลียงผีฝาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีเลียงผีฝาย   เช่น ค่า
เครืองบวงสรวง  กิจกรรมการแข่งขันบังไฟ  การแข่งเรือ  ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวัน
ที  19 พฤษภาคม  2541 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  195)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมกับการเปลียนแปลง)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  กิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  เช่น ค่าสิงของทีใช้ในการรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ  ค่านําดืม ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลป
วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ.2560 - 2562 หน้า  196)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความ
รู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลียน
แปลง)
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โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  ถวายเทียน
พรรษา  วันอาสาฬหบูชา  ทําบุญตักบาตร  ถวายเครืองไทยทาน  และจัด
งานวันสําคัญทางศาสนาอืน ๆ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลป
วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน   ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้า 194)  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความ
รู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลียน
แปลง)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน จํานวน 500,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีบูชาเสาอินทขิล
เมืองแกน  เช่น  ค่าเครืองบวงสรวง  ค่าสิงของทีใช้ในการบูชาเสาอินทขิล
  ค่านําดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวัน
ที  19 พฤษภาคม  2541 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  198)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมกับการเปลียนแปลง)

โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับการฌาปนกิจศพ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้  เกียวกับพิธีกรรมการจัด
งานฌาปณกิจศพ ตามแบบประเพณีท้องถินเมืองแกน  เช่น  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืมรับรองการประชุม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกออบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว
1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562  หน้า 199 )  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมกับการเปลียนแปลง)
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โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิล
เมืองแกน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว
1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560  -  2562  หน้า          )  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความ
รู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลียน
แปลง)

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดกระทง  การแสดงมหรสพ ค่าจัดสถานที ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
   ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวัน
ที  19 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562หน้า  195)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมกับการเปลียนแปลง)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิน  เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  รับรองการประชุม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวัน
ที  19 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า 197 )  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความ
รู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลียน
แปลง)
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ล้านนา จํานวน 92,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การฝึกอบรม การส่งเสริม
กิจกรรม การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตามแบบประเพณีวัฒนธรรม ท้อง
ถิน  เช่น  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมรับรองการประชุม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542    ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกออบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557    ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว1347 ลงวัน
ที  19 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560  – 2562 หน้า  197)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมกับการเปลียนแปลง)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 2,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพือการเรียนรู้ (หนาวนี
ทีเมืองแกน ครังที  7"

จํานวน 2,000,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรโดย
ชุมชนเพือการเรียนรู้  
“ หนาวนีทีเมืองแกนครังที 7 ” โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ในโครงการ ฯลฯ  เพือส่งเสริมการท่องเทียว และประชา
สัมพันธ์แหล่งท่องเทียวให้เป็นทีรู้จักทัวไป  สร้างรายได้ให้
ประชาชน  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ. 2553  มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542 รวมถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2549
 มาตรา 16 (8)  และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0313.4/1347 ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535
 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2553   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562  หน้า  191 )     ( สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ  1  การสร้างความมังคังอย่างยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,004,530 บาท
งบลงทุน รวม 3,004,530 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,004,530 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนช่อแล หมู่ที  1  ต.ช่อแล อ
.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จํานวน 76,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนช่อเเล
 หมู่ 1 ตําบลช่อเเล  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า  135  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ที  8 / 2559  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ. 2553  มาตรา 53 (1) และพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ
. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2560 – 2562  หน้า  128 ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่างยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์  ถนนสายหน้าแหล่งเตาอินทขิล
เมืองแกน  บ้านสันป่าตอง  หมู่ที  11  ตําบลอินทขิล  อําเภอแม่แตง  จังหวัด
เชียงใหม่

จํานวน 458,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์  ถนนสายหน้าแหล่งเตา
อินทขิลเมืองแกน  บ้านสันป่าตอง  หมู่ที  11  ตําบลอินทขิล  ขนาดความ
กว้าง  4.00  เมตร  ความยาว  442.00  เมตร  ความ
หนา  0.04  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  1,768.00  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และแบบมาตรฐานงานทางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เลขที  ทถ-7-201  อาศัยอํานาจตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ
. 2553  มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2553 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  137) (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่างยังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างสระนํา 
ชุมชนหนองออน 1

จํานวน 701,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้าง
สระนํา  ชุมชนหนองออน 1  หมู่ 10  ต.อินทขิล  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว  215  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า  860  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  ที 7 / 2559  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ. 2553  มาตรา 53 (1) และพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ
. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2560- 2562  หน้า 149) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่างยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ชุมชนวังดิน หมู่ 3 ต.ช่อ
แล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จํานวน 438,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลา
อเนกประสงค์  บ้านวังดิน  หมู่ที  3  ตําบลช่อแล  โดยทําการขยายพืนที
อาคารและก่อสร้างห้องนํา  ห้องส้วม  พืนทีใช้สอย  ไม่น้อย
กว่า  37.00  ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกําแพงกันดิน  ความ
สูง  0.50  เมตร  ความยาว  14.00  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา  เลขที  9 / 2559  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ
. 2553  มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  157 ) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่าง
ยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการก่อสร้างรัวรอบพืนทีเขตสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จํานวน 784,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรัวรอบพืนทีเขตสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลสานสายใยรักฯ  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า  270  เมตร  พร้อมประตู
รัวจํานวน  4  จุด  และวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชัน 3  ความ
ยาว  6  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เลข
ที 11 / 2559   อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ. 2553  มาตรา 53 (1) และพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ
. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2560- 2562  หน้า 167 ) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่างยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง)
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โครงการก่อสร้างเสาธงของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (ระดับมัธยมศึกษา)

จํานวน 45,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสาย
ใยรักฯ  (ระดับมัธยมศึกษา)  ความสูงไม่ตํากว่า  12  เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เลขที  12 /2559  อาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ
. 2553  มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560- 2562  หน้า 171 ) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่าง
ยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล พร้อมติดตังเครืองสูบนําบาดาล บ้านเด่น หมู่ 
8 ตําบลอินทขิล

จํานวน 276,930 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล พร้อมติดตังเครืองสูบนํา
บาดาล  บ้านเด่น  หมู่  8  ตําบลอินทขิล โดยขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6  นิว  ความลึกไม่น้อย
กว่า  100  เมตร  จํานวน  1  บ่อ พร้อมติดตังเครืองสูบนํา
บาดาล  แบบ Submersible  ขนาด  3  แรงม้า 1 เฟส (2.2 Kw.)  
จํานวน 1 เครือง พร้อมอุปกรณ์ติดตัง  สายไฟฟ้า ชุดควบคุมไฟฟ้า  ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เลขที 5 / 2559  อาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ
. 2553  มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562 หน้า 134 ) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่าง
ยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายที  2  ชุมชนท่าต้น
ปุย หมู่ 5 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จํานวน 225,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาย
ที  2  ชุมชนท่าต้นปุย  หมู่ที  5  ตําบลอินทขิล  พืนทีไม่น้อย
กว่า  250.00  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ  ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60  เมตร  จํานวน  20  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที  6 / 2559   อาศัยอํานาจตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) พ.ศ
. 2553  มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (4)   และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2553  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  148) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การสร้างความมังคังอย่าง
ยังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกินอยู่อย่างปลอดภัย สิงแวดล้อมปลอดพิษ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตพืช
ปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์  เช่น  ค่าวัสดุฝึก
อบรม  ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดู
งาน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที  10 สิงหาคม 2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
.2560-2562หน้า 187) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการท่องเทียวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน Home stay และ  Farm stay จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท่องเทียวเชิงเกษตร และวิถี
ชีวิตชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การสาธิตวิถีชีวิตชุมชน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง หรือค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542  และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว 1347 ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562  หน้า 199) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จํานวน 5,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่า
วัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4
/ ว 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ.2560 - 2562  หน้า 120) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)
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โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาของสตรีใน
ชุมชน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง หรือค่า
ใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ.2560 - 2562 หน้า 94) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ทักษะการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุ
ฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว
 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562 หน้า 185) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิมรายได้ ลดรายจ่าย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิมรายได้ลดราย
จ่าย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว 1347 ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ.2560 - 2562   หน้า 114) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)
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โครงการวันเกษตรเมืองแกน จํานวน 200,000 บาท
-     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเกษตรเมืองแกน  เช่น   ค่าจ้าง
เหมาพิธีเปิดงาน  ค่าเงินรางวัลการประกวดสินค้าทางการเกษตร  ค่าจ้าง
เหมาจัดแสดงพืชผลทางการเกษตร  ค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
  ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ว
1347 ลงวันที  19 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555    (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 119)  (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยังยืน)

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา
เทศบาล เช่น  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542   และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  116) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร "ของดีอําเภอ
แม่แตง"

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิต และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่น  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม  2541  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4
/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 235) (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยังยืน)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้การเกษตรและฝึกอบรมรณรงค์ให้
ความรู้ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 90,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ตาม
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆในโครงการ ฯ
 เช่น  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเดิน
ทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542   และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ.2560 - 2562  หน้า 115) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด  เช่น  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเดินทางทัศนศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542   และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว
 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม 2555  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยังยืน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ.2560 – 2562  หน้า 117) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 250,000 บาท
งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองไส้ไก่เข้าสู่พืนทีเกษตร จํานวน 250,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างดาดคอนกรีตลําเหมืองไส้ไก่เพือเข้าสู่
พืนทีการเกษตร  บริเวณ   ลําเหมืองสาธารณประโยชน์  บ้านม่วงคํา  หมู่
ที  4  ตําบลอินทขิล  อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความ
กว้าง  0.80  เมตร  ความลึก  0.80  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า  47.00  เมตร  พร้อมวางท่อจํานวน  16.00  ท่อน  ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า  63.00  เมตร (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 - 2562  หน้า  126) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่  ข้อ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน)  

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:56:42 หน้า : 101/105



แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 218,280 บาท
งบบุคลากร รวม 218,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,280 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ทัง 12 เดือน  อาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ ว
 138  ลงวันที  30  ธันวาคม  2558

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 33,060,300 บาท
งบกลาง รวม 33,060,300 บาท
งบกลาง รวม 33,060,300 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,780,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญาเงินกู้
ประจํา ลงวันที  26  กันยายน  2551   จํานวน  1,000,000.-  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น กสท.  ปีที  3  ตามสัญญาเงินกู้
ที  1379/68 /  2557  จํานวน  776,432.28  บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 283,730 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญาเงินกู้
ประจํา  ลงวันที  26  กันยายน  2551  จํานวน  76,600.-  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ กสท. ตามสัญญาเงินกู้ กสท
.ที  1379/68/2557   จํานวน  207,130  บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 315,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างร้อย
ละ 5 ของเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  และหนังสือของสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.5/ ว 9 ลงวันที  22  มกราคม  2557  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 23,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 1502  ลงวัน
ที  2  สิงหาคม  2559 จํานวน 12 เดือน  อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2469  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ
.2553  มาตรา 53 (10) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (10)  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏใน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 2560  -  2562  หน้า  113)  (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502  ลงวัน
ที  2  สิงหาคม  2559 จํานวน 12 เดือน  อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2469  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ
.2553  มาตรา 53 (10) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (10)  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏใน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 2560  -  2562) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตัง
จ่ายตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2 / ว
 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  โดยจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยัง
ชีพผู้ติดเชือและผู้ทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ตามแนวทางการดําเนิน
งานด้านการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2550 สําหรับผู้ติดเชือ
และผู้ทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ จํานวน 100 คน คนละ 500 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน  อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2469  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2553  มาตรา 53 (10) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  รวมถึงแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ
.2549  มาตรา 16 (10)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2548   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏในปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560  -  2562  หน้า  112) (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข)

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที  12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 3456  ลงวันที  19  มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรว
สมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 3215  ลงวันที  6  มิถุนายน  2559
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 462,670 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   จํานวน  10,000.-  บาท 
     โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกโดยสนับ
สนุนการดําเนินงานของตํารวจจราจรทีได้วางแผนไว้ และขอให้ท้องถิน
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย เกียวกับการ
จราจรและเป็นสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณ
ไฟ ทาสี ตีเส้น ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว3203  ลงวันที 4 ตุลาคม 2539  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0801.5/16295  ลงวันที 21 ธันวาคม 2550   

-  ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล  จํานวน        82,670.-    บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยโดยตังงบประมาณจากรายรับจริงประจําปีที
ผ่านมา  ( ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ) แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ เศษหนึงส่วนหกของงบประมาณดัง
กล่าวทังนีไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555  

     วิธีคํานวณ   =   รายรับจริง ปี 58 x ร้อยละ เศษหนึงส่วนหก /100     
 
  =  49,466,280.17   x 0.167
                                         100
  =    82,608.68

-  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน  370,000.- บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพืนทีของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที  28  มิถุนายน  2549  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสําหรับค่าทําศพของพนักงานเจ้าหน้าทีหรือผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมายโดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวัน
ที 1 มิถุนายน  2547 หมวด 11 ข้อ 72 และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 998,400 บาท
-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.ท.) 
 จํานวน    998,400.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313 4/ว 1187
 ลงวันที  24  พฤษภาคม  2542 โดยให้เทศบาลตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2
 ของรายได้ โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินกู้ เงินทีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนทุกชนิด 
วิธีคํานวณ
ประมาณการรายได้ปี 2560  จํานวน  49,916,800.-  บาท
ร้อยละ 2 ของรายได้ปี 2560  เป็น
เงิน =   2 ? 49,916,800 /100  =   998,336.-    บาท
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ  จํานวน  2  ราย  สําหรับผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2500  และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  2546

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จปกติรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจําเกษียณอายุ
ราชการ   จํานวน  1  ราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  13:56:42 หน้า : 105/105



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 283,730

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 160,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 462,670

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,780,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 315,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 23,000,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

998,400

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 40,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 190,680 2,205,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 283,730

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 160,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 462,670

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,780,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 315,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 23,000,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

998,400

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 40,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,280,960 2,280,960

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 365,160 2,190,480 146,400 888,240 5,986,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 34,400 735,900 290,100 1,127,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 264,000

เงินเดือนพนักงาน 734,760 1,480,780 214,560

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,280 958,680

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 71,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 600,000 2,300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 15,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา (ครู
แกนนํา)
ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา (เจ้า
หน้าที)

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 34,260 192,000 13,020 88,800 592,080

เงินเดือนพนักงาน 2,137,780 10,047,480 7,482,000 22,097,360

เงินวิทยฐานะ 235,200 235,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,176,960

เงินประจําตําแหน่ง 65,600 60,000 355,800 613,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 15,000 90,000 130,000

ค่าเบียประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 8,000 1,500,000 1,513,000

ค่าเช่าบ้าน 144,000 97,000 537,000 814,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 16,000 31,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 460,000 1,530,000 736,290 1,300,000 6,926,290

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 320,000 320,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 240,000 380,000 745,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา (ครู
แกนนํา)

3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา (เจ้า
หน้าที)

3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

โครงการกินอยู่อย่าง
ปลอดภัย สิงแวดล้อม
ปลอดพิษ

5,000

โครงการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน  
Brain Based  
Learning (BBL)

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 22,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนม พรรษา ๕ 
ธันวามหาราช เทิดไท้
องค์ราชันย์
(วันพ่อแห่งชาติ)
โครงการจัดงาน
ประเพณีเลียงผีฝาย 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
๑๒  สิงหามหาราชินี
(วันแม่แห่งชาติ)

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา 50,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีบูชาเสา
อินทขิลเมืองแกน

500,000

โครงการจัดทํา ปรับ
ปรุง และทบทวนแผน
ชุมชน

6,000

โครงการจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการกินอยู่อย่าง
ปลอดภัย สิงแวดล้อม
ปลอดพิษ

5,000

โครงการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน  
Brain Based  
Learning (BBL)

25,000 25,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 22,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนม พรรษา ๕ 
ธันวามหาราช เทิดไท้
องค์ราชันย์
(วันพ่อแห่งชาติ)

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเลียงผีฝาย 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  
๑๒  สิงหามหาราชินี
(วันแม่แห่งชาติ)

50,000 50,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 1,000 1,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 1,000 1,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา 50,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีบูชาเสา
อินทขิลเมืองแกน

500,000

โครงการจัดทํา ปรับ
ปรุง และทบทวนแผน
ชุมชน

6,000

โครงการจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน

58,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสให้อยู่ใน
สภาพทีปลอดภัย

10,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา

โครงการท่องเทียวเชิง
เกษตรและวิถีชุมชน 
Home stay และ  
Farm stay

40,000

โครงการน่าบ้าน น่า
มอง 30,000

โครงการปรับปรุงฝัง
กลบบ่อขยะ 100,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ไฟป่าและหมอกควัน

โครงการเผยแพร่
ความรู้เกียวกับการ
ฌาปนกิจศพ

15,000

โครงการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างการพัฒนา
ศักยภาพของสตรีใน
ชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

20,000 20,000

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน

58,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสให้อยู่ใน
สภาพทีปลอดภัย

10,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา

3,000 3,000

โครงการท่องเทียวเชิง
เกษตรและวิถีชุมชน 
Home stay และ  
Farm stay

40,000

โครงการน่าบ้าน น่า
มอง 30,000

โครงการปรับปรุงฝัง
กลบบ่อขยะ 100,000

โครงการป้องกันแก้ไข
ไฟป่าและหมอกควัน 10,000 10,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้เกียวกับการ
ฌาปนกิจศพ

15,000

โครงการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างการพัฒนา
ศักยภาพของสตรีใน
ชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้ทักษะการทําปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย
อินทรีย์เคมี

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมมัคคุเทศก์ท้องถิน 30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมเพิมรายได้ 
ลดรายจ่าย

20,000

โครงการพัฒนาฝึก
อบรมบุคลากร

โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอิน
ทขิลเมืองแกน

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชน

30,000

โครงการฟืนฟูคุณภาพ
ชีวิตและการปรับสภาพ
จิตใจผู้พิการ

10,000

โครงการฟืนฟูคุณภาพ
ชีวิตและการปรับสภาพ
จิตใจผู้สูงอายุ

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้ทักษะการทําปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย
อินทรีย์เคมี

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมมัคคุเทศก์ท้องถิน 30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมเพิมรายได้ 
ลดรายจ่าย

20,000

โครงการพัฒนาฝึก
อบรมบุคลากร 50,000 50,000

โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอิน
ทขิลเมืองแกน

10,000

โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 5,000 5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

150,000 150,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน

10,000 10,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชน

30,000

โครงการฟืนฟูคุณภาพ
ชีวิตและการปรับสภาพ
จิตใจผู้พิการ

10,000

โครงการฟืนฟูคุณภาพ
ชีวิตและการปรับสภาพ
จิตใจผู้สูงอายุ

100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเกษตร
เมืองแกน 200,000

โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา

15,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทงในชุมชน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพือการ
เรียนรู้ (หนาวนีทีเมือง
แกน ครังที  7"

2,000,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร "ของดีอําเภอ
แม่แตง"

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การเมืองสู่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนคนเมืองแกน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการเพือพัฒนา
สุขภาพของประชาชน

350,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน

120,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนแหล่งเรียนรู้การ
เกษตรและฝึกอบรม
รณรงค์ให้ความรู้ตาม
แนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเกษตร
เมืองแกน 200,000

โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา

15,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทงในชุมชน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพือการ
เรียนรู้ (หนาวนีทีเมือง
แกน ครังที  7"

2,000,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร "ของดีอําเภอ
แม่แตง"

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การเมืองสู่
ประชาชน

1,000 1,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนคนเมืองแกน

150,000 150,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการเพือพัฒนา
สุขภาพของประชาชน

350,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน

120,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนแหล่งเรียนรู้การ
เกษตรและฝึกอบรม
รณรงค์ให้ความรู้ตาม
แนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใส่ใจผู้
สูงอายุ

65,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลป 
วัฒนธรรม ล้านนา

92,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการอบรมส่งเสริม
การเพาะเห็ดและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 165,000 1,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 218,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 11,000 950,000

วัสดุกีฬา 95,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 60,000 400,000

วัสดุก่อสร้าง 803,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 70,000 5,000

วัสดุการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยใส่ใจผู้
สูงอายุ

65,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลป 
วัฒนธรรม ล้านนา

92,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

4,220,250 4,220,250

โครงการอบรมส่งเสริม
การเพาะเห็ดและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 35,000 70,000 321,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 15,000 65,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 65,000 25,000 42,000 88,000 438,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000 63,000 3,000 30,000 155,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 4,000 15,000 3,000 424,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 40,800 150,000 250,000 1,551,800

วัสดุกีฬา 95,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 188,000 44,000 424,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 42,000 20,000 62,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,723,000 1,723,000

วัสดุการเกษตร 50,000 510,000

วัสดุก่อสร้าง 25,000 5,000 833,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,500 8,000 27,500

วัสดุสํานักงาน 34,000 165,000 3,000 160,000 467,000

วัสดุการศึกษา 70,500 70,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี

เก้าอีทํางาน

ตู้บานเลือนกระจกสูง

ตู้เหล็กบานเลือน
กระจกสูง

โต๊ะทํางาน

โต๊ะหมู่บูชา

บอร์ดเสียบตัวอักษร
แบบเอียง

พัดลมโคจร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที  1
เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที  2

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 150,000 150,000

ค่าไฟฟ้า 1,500,000 1,500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 100,000 135,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 6,000 6,000

เก้าอีทํางาน 7,500 7,500

ตู้บานเลือนกระจกสูง 22,500 22,500

ตู้เหล็กบานเลือน
กระจกสูง 22,500 22,500

โต๊ะทํางาน 27,000 27,000

โต๊ะหมู่บูชา 9,900 9,900

บอร์ดเสียบตัวอักษร
แบบเอียง 20,000 20,000

พัดลมโคจร 60,000 60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที  1

22,000 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที  2

29,000 29,000

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก  (Inkjet  
Printer)

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)

เครืองสํารองไฟฟ้า

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  800  VA

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ - เก้าอี  กินข้าว
ทรงยาวสําหรับเด็กเล็ก

โต๊ะเรียน และเก้าอีนัก
เรียน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตัดถนน
คอนกรีต 23,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า

เครืองทํานําเย็น  แบบ
ต่อท่อประปา  แบบ  7  
ก๊อก
เครืองทํานําเย็น  แบบ
ตู้เดียว  แบบก๊อกเดียว

โต๊ะโรงอาหารระดับ
มัธยม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา

23,700 23,700

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

12,000 12,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก  (Inkjet  
Printer)

8,600 8,600

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 8,500 8,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 16,000 16,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  800  VA 16,000 16,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  800 VA 3,200 3,200

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ - เก้าอี  กินข้าว
ทรงยาวสําหรับเด็กเล็ก 35,000 35,000

โต๊ะเรียน และเก้าอีนัก
เรียน 90,000 90,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตัดถนน
คอนกรีต 23,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า 9,500 9,500

เครืองทํานําเย็น  แบบ
ต่อท่อประปา  แบบ  7  
ก๊อก

38,000 38,000

เครืองทํานําเย็น  แบบ
ตู้เดียว  แบบก๊อกเดียว 15,000 15,000

โต๊ะโรงอาหารระดับ
มัธยม 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือ
สาร  ชนิดประจําที
พร้อมอุปกรณ์

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือ
สาร  ชนิดมือถือพร้อม
อุปกรณ์

เครืองรับส่งวิทยุ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 71,000 50,000 346,370

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองกระตุ้นหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ
เครืองชังนําหนักและ
วัดส่วนสูง

ครุภัณฑ์อืน

เต้นท์ผ้าใบ 95,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก  6  ล้อ 1,350,000

รถบรรทุกขยะ 2,119,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  
ระบบดิจิตอล
โทรทัศน์  แอล อี ดี 
(LED  TV)

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ  
พร้อมขาตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือ
สาร  ชนิดประจําที
พร้อมอุปกรณ์

30,000 30,000

เครืองรับ - ส่งวิทยุสือ
สาร  ชนิดมือถือพร้อม
อุปกรณ์

48,000 48,000

เครืองรับส่งวิทยุ 40,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 366,700 200,000 365,000 1,429,070

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองกระตุ้นหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ 140,000 140,000

เครืองชังนําหนักและ
วัดส่วนสูง 9,500 9,500

ครุภัณฑ์อืน

เต้นท์ผ้าใบ 95,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก  6  ล้อ 1,350,000

รถบรรทุกขยะ 2,119,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  
ระบบดิจิตอล 30,000 30,000

โทรทัศน์  แอล อี ดี 
(LED  TV) 70,000 70,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 186,000 186,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ  
พร้อมขาตัง

37,500 37,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ล้อวัดระยะทาง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนช่อแล หมู่ที  1  
ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ
.เชียงใหม่

76,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางโอเวอร์เลย์  
ถนนสายหน้าแหล่งเตา
อินทขิลเมืองแกน  
บ้านสันป่าตอง  หมู่ที  
11  ตําบลอินทขิล  
อําเภอแม่แตง  จังหวัด
เชียงใหม่

458,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
ข้างสระนํา ชุมชน
หนองออน 1

701,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงอาคารศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนวัง
ดิน หมู่ 3 ต.ช่อแล อ
.แม่แตง จ.เชียงใหม่

438,000

โครงการก่อสร้างรัว
รอบพืนทีเขตสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาล
สานสายใยรักเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

784,200

โครงการก่อสร้างเสาธง
ของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสาน
สายใยรักเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
(ระดับมัธยมศึกษา)

45,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ล้อวัดระยะทาง 12,000 12,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง 31,000 31,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนช่อแล หมู่ที  1  
ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ
.เชียงใหม่

76,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางโอเวอร์เลย์  
ถนนสายหน้าแหล่งเตา
อินทขิลเมืองแกน  
บ้านสันป่าตอง  หมู่ที  
11  ตําบลอินทขิล  
อําเภอแม่แตง  จังหวัด
เชียงใหม่

458,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
ข้างสระนํา ชุมชน
หนองออน 1

701,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงอาคารศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนวัง
ดิน หมู่ 3 ต.ช่อแล อ
.แม่แตง จ.เชียงใหม่

438,000

โครงการก่อสร้างรัว
รอบพืนทีเขตสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาล
สานสายใยรักเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

784,200

โครงการก่อสร้างเสาธง
ของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสาน
สายใยรักเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
(ระดับมัธยมศึกษา)

45,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล พร้อมติดตัง
เครืองสูบนําบาดาล 
บ้านเด่น หมู่ 8 ตําบล
อินทขิล

276,930

โครงการซ่อมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนสายที  2  
ชุมชนท่าต้นปุย หมู่ 5 
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ
.เชียงใหม่

225,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองไส้ไก่เข้าสู่
พืนทีเกษตร

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ
ค่าซ่อมแซมทาสีอาคาร
เรียน

โครงการปรับปรุง
ใต้ถุนอาคารอัฒจรรย์
เป็นห้องศูนย์เยาวชน
ซ่อม ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร

400,000

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ถนนลาดยางในเขต
เทศบาล

400,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 33,060,300 218,280 715,000 3,004,530 3,463,000 1,975,440 15,503,410 450,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อนํา
บาดาล พร้อมติดตัง
เครืองสูบนําบาดาล 
บ้านเด่น หมู่ 8 ตําบล
อินทขิล

276,930

โครงการซ่อมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนสายที  2  
ชุมชนท่าต้นปุย หมู่ 5 
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ
.เชียงใหม่

225,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองไส้ไก่เข้าสู่
พืนทีเกษตร

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

400,000 400,000

ค่าซ่อมแซมทาสีอาคาร
เรียน 200,000 200,000

โครงการปรับปรุง
ใต้ถุนอาคารอัฒจรรย์
เป็นห้องศูนย์เยาวชน

63,300 63,300

ซ่อม ปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร

400,000

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ถนนลาดยางในเขต
เทศบาล

400,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 202,500 202,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,764,000 1,764,000

รวม 4,155,700 25,972,810 1,434,710 20,046,260 110,000,000
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